NIEUWSBRIEF RANDWEG BOEKEL

TW AALFDE NIEUW SBRIEF OVER DE RANDW EG BOEKEL
Dit is de twaalfde nieuwsbrief over de
Randweg Boekel. In de laatste nieuwsflits
van juli 2018 hebben wij u geïnformeerd
over het onherroepelijk vaststellen van het
Bestemmingsplan voor de Randweg
Boekel. Sindsdien is de voorbereiding voor
het verwerven van een aannemer voor de
realisatie van de weg afgerond. Hierover
praten wij u in deze nieuwsbrief bij.
Meer weten? Kijk dan op
www.boekel.nl/randweg.
Planning realisatie
Op 1 maart wordt de aanbestedingsprocedure om een aannemer te vinden voor
de realisatie van de Randweg Boekel
gestart. Wij verwachten in augustus 2019 te
weten welke aannemer de Randweg gaat
aanleggen.
Vanaf augustus start deze aannemer met
het concreet uitwerken van ontwerpen en
het voorbereiden van de werkzaamheden
buiten. De daadwerkelijke wegwerkzaamheden zullen eind 2019 / begin 2020
starten. Zodra bekend is welke aannemer
het werk gaat uitvoeren ontvangt u een
nieuwsbericht met meer informatie over de
werkzaamheden.
Voorbereidende werkzaamheden
In het gebied waar de Randweg Boekel wordt
aangelegd wonen beschermde diersoorten,
waaronder dassen, huismussen en uilen.
Voor deze soorten gaan we samen met
stichting D’n Eik verschillende maatregelen
nemen, zodat de aanleg van de weg voor
deze diersoorten geen schadelijke effecten
heeft. Om de natuur zo min mogelijk te
verstoren worden het komende jaar diverse
maatregelen getroffen, waaronder het
ophangen van kasten voor uilen en
vleermuizen.
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Bijkomende werken
Door de aanleg van de Randweg Boekel verandert er op
de gemeentelijke wegen ook het één en ander. Om de
beoogde verkeerskundige effecten te bereiken in het
dorp, moeten onderstaande projecten worden opgepakt:
 Afsluiting van het Goor voor doorgaand verkeer. Bij de
opening van de randweg moet de afsluiting definitief
zijn;
 Fietsoversteek Erpseweg. Door de aanleg van de
randweg zullen meer fietsers de Erpseweg oversteken
ter hoogte van De Aa. Dit is een lastige oversteek.
Nog voor de afsluiting van het Leurke een feit is zal
daar de oversteek worden verbeterd. De benodigde
grond is aangekocht;
 30 km herinrichting van het centrum (Kerkstraat noord
en zuid) van Boekel. Na aanleg van de randweg zal
het doorgaande verkeer worden ontmoedigd om
gebruik te maken van de route door het dorp. In eerste
instantie doen we dat met tijdelijke maatregelen. Een
ruim jaar na opening van de randweg wordt bekeken
hoe de definitieve inrichting eruit moet komen te zien.
Niet direct als gevolg van de aanleg van de randweg
maar wel door de randweg nog meer noodzakelijk, is
de verbreding van de Mutshoek. De bedrijvigheid ter
plaatse noopt ook in de huidige situatie tot een
verbreding van de weg. Naar verwachting zal dit werk
in 2020 worden uitgevoerd.
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Stand van zaken grondverwerving
Bijna alle gronden voor de aanleg van de Randweg zijn
aangekocht. Momenteel zijn wij met enkele grondeigenaren nog niet tot definitieve overeenstemming
gekomen. Wij hopen dat we met hen overeenstemming
kunnen bereiken voordat de aannemer aan de slag gaat.
Als dat niet het geval is, wachten we de procedure voor
de onteigening af. Die procedure is reeds opgestart.

Privacy en blijven ontvangen nieuwsbrief
Als u in de toekomst nieuwsberichten wil blijven
ontvangen over het project Randweg Boekel, hebben wij
uw toestemming nodig. Via deze link kunt u zich te allen
tijde aan- en afmelden voor nieuwsberichten. Wij
gebruiken uw gegevens alleen voor het verzenden van
nieuwsberichten over het project Randweg Boekel. Als u
ons geen toestemming geeft, ontvangt u geen
nieuwsberichten meer van ons. De Provincie NoordBrabant hecht aan privacy. Zij zal zorgdragen voor een
betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan
haar toevertrouwde persoonsgegevens. De volledige
privacyverklaring van de provincie Noord-Brabant kunt u
hier raadplegen.

Hoe ziet de ideale toekomst van
mobiliteit eruit?
Een berichtje dat niet over de Randweg
Boekel gaat, maar wellicht wel interessant
is voor u.

Stappen we over tien jaar allemaal in een
zelf rijdende bus of auto? Worden onze
pakketten met een drone bezorgd?
Mobiliteit verandert in hoog tempo. Hoe
ziet de ideale toekomst van mobiliteit er
voor u uit? Diverse partijen (bedrijfsleven,
overheden, kennisinstellingen) verenigd in
‘SmartwayZ.NL’ denken na over hoe we de
bereikbaarheid en economie van ZuidNederland kunnen verbeteren. U kunt
daaraan meedenken.
Lijkt u dat wat, kijk dan hier voor meer
informatie.
Meer weten?
Vooralsnog had u contact aangaande de
Randweg via de gemeente Boekel. De weg
komt in beheer van provincie Noord-Brabant.
Nu de bestemmingsplanprocedure is afgerond
en de realisatie van de weg wordt voorbereid,
wordt de provincie het aanspreekpunt voor u.
De website waarop u alle informatie vindt blijft
www.boekel.nl/randweg. Het emailadres
waarbij u vragen kunt stellen wijzigt naar
randwegboekel@brabant.nl. Bellen kan ook,
met Iris Erkens: telefoon 06-18303317.

Colofon
Voorbeeld
hop-over en de gemeente Boekel.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie
Noord-Brabant
voor vleermuizen

