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Over de N279
Veghel-Asten
Een toekomstbestendige
N279 Veghel-Asten
is essentieel voor de
economische kracht van
Zuidoost-Brabant. Ook
is de weg belangrijk
voor het bereikbaar en
leefbaar houden van
de regio. De provincie
Noord-Brabant, de
gemeenten Meierijstad,
Helmond, Asten,
hrt-Bakel, Laarbeek en
Deurne, Waterschap
Aa en Maas en
Rijkswaterstaat werken
daarom samen aan
het vlotter, veiliger en
slimmer maken van de
N279 Veghel-Asten.

Inloopbijeenkomsten N279 VeghelAsten: op naar een co-creatieve
samenwerking
Er waren veel geïnteresseerden bij de vier inloopbijeenkomsten die vorige week door
de gemeenten: Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond, Deurne, Asten, Meierijstad en de
provincie zijn gehouden. Tijdens de inloopbijeenkomsten is informatie gegeven over de
stand van zaken van het project en een doorkijk gegeven naar de vervolgstappen op
weg naar het provinciaal inpassingsplan. Met name is stilgestaan bij het co-creatietraject
met werkgroepen, waar belangstellenden zich voor konden aanmelden

De reacties van bezoekers op de inloopbijeenkomsten zijn in het algemeen
positief: “We waarderen het dat het projectteam en de partners zichtbaar
zijn, de plannen hebben toegelicht en dat er ruimte is voor het stellen van
vragen. Ook vonden we de digitale kaarten een aanvulling. Zo wordt het
duidelijker voor ons wat de plannen inhouden,” aldus een reactie van één van
de bezoekers van de inloopbijeenkomsten. Ook werden de belangstellenden
uitgenodigd zich aan te melden voor gebiedsgerichte werkgroepen:
1. Veghel/Keldonk, 2. omleiding Dierdonk en 3. overige aansluitingen.
Hierop is bijzonder positief gereageerd.

Kick-off bijeenkomst werkgroepen
Op dinsdag 21 november was de kick-offbijeenkomst van de werkgroepen.
Deze werkgroepen gaan aan de slag met de landschappelijk inrichting voor
de N279 Veghel-Asten. Tijdens de kick-offbijeenkomst stonden de spelregels
en verwachtingen centraal. Komende maanden wordt het landschappelijk
inrichtingsplan verder vormgegeven. Dit plan is vervolgens input voor het
Provinciaal inpassingsplan (PIP).
Er was een gemêleerd gezelschap bij de kick-offbijeenkomst, zowel
inwoners, dorpsraden als ook weggebruikers zoals: automobilisten en
vrachtwagenchauffeurs van de N279. De projectgroep van de N279 stelt het
zeer op prijs als de deelnemers hen verrassen met nieuwe inzichten voor de
omgeving van de weg.

Data werkgroepen
29 november 2017
12 december 2017
9 januari (optioneel) 2018
23 januari 2018

Cultuur Haven Veghel
volgt
volgt
volgt

Onderdeel van
SmartwayZ.NL
De provincie NoordBrabant, provincie
Limburg, het ministerie
van Infrastructuur &
Milieu, Rijkswaterstaat, gemeenten in
Brabant en Limburg,
maatschappelijke- en
belangenorganisaties
en markt- en kennispartijen hebben de
handen ineengeslagen.
Onder de koepel
van het programma
SmartwayZ.NL werken
ze samen om de
bereikbaarheid in ZuidNederland te verbeteren.
Dit programma bestaat
uit acht samenhangende
deelopgaven, waarvan
de N279 VeghelAsten er één is. Deze
gezamenlijke aanpak
moet leiden tot het
vlotste, veiligste, robuuste
en slimste mobiliteitsnetwerk van Nederland.
Voor meer informatie:
www.smartwayz.nl.

