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ACHTSTE NIEUW SBRIEF OVER DE RANDW EG BOEKEL
Dit is de achtste nieuwsbrief over de Randweg
Boekel. In deze nieuwsbrief praten wij u bij
over de voorgestelde wijzigingen in het
uiteindelijke bestemmingsplan, zoals dat aan
de gemeenteraad wordt voorgelegd en de
stand van zaken bij de grondverwerving en
kavelruil.
Meer weten? Kijk dan op
www.boekel.nl/randweg.
College van B&W stuurt Bestemmingplan ter
vaststelling naar de gemeenteraad
Het ontwerpbestemmingsplan heeft eind vorig
jaar ter inzage gelegen en daarop zijn 23
zienswijzen ingediend. Mede naar aanleiding
van deze zienswijzen heeft het college van
Burgemeester en wethouders op 11 april 2017
besloten om het bestemmingplan van de
randweg gewijzigd door te sturen naar de
gemeenteraad. De gemeenteraad zal op 1 juni
2017 nu een besluit nemen over de vaststelling
van het bestemmingsplan.
De gemeenteraad dient ook de nota van
zienswijzen vast te stellen. De indieners van
een zienswijze op het ontwerpbestemmingplan
ontvangen deze week de nota van zienswijzen,
die het college ter vaststelling naar de
gemeenteraad heeft gestuurd. In deze nota
staat een -individuele- reactie van de gemeente
op de ingediende zienswijze. Het betreft hier
wel een concept: de gemeenteraad dient de
nota van zienswijzen nog vast te stellen.
Wijzigingen in het bestemmingplan
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingplan
zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Die zijn
deels procedureel of redactioneel. De meest in
het oog springende wijzigingen zijn:
1. Fietsstructuur rotonde Volkelseweg
Er is een ontwerpaanpassing gedaan aan de
noordelijke rotonde Volkelseweg. De fietsstructuur was oorspronkelijk voorzien over
de oostelijke (Molenstraat) en noordelijke
(Vol-kelseweg) aansluitingen. Dit zijn de
meest drukke aansluitende wegen. Het
ontwerp is hierop aangepast door de
fietsstructuur te voorzien over de zuidelijke
(randweg) en westelijke (verbindingsweg
naar Neerbroek) aansluiting.
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2. Verbindingsweg Leurke-Mutshoek
In het ontwerpbestemmingsplan is de verbindingsweg
Leurke- Mutshoek opgenomen als een semi-verharde weg.
Als gevolg van diverse zienswijzen is besloten deze toch uit
te voeren in asfalt, om daarmee zowel qua onderhoud als
qua overlast (stof en modder) een betere situatie te
realiseren.
Naar aanleiding van de inspraak op het voorontwerp
bestemmingsplan, was al besloten om stil asfalt toe te passen
op de randweg en met de bewoners van Molenwijk samen te
gaan kijken naar de (on)mogelijkheden voor een alternatieve
fiets/wandelroute van Molenwijk naar de kern van Boekel.
Dit bestemmingsplan zorgt voor een ruimtelijk kader
waarbinnen de randweg kan worden gerealiseerd. Daarnaast
zijn echter meerdere maatregelen nodig om de beoogde
(verkeerskundige) effecten te bereiken. De uitvoering daarvan
is voor een deel afhankelijk van het definitieve ontwerp van de
aannemer, maar op dit moment voorzien we de volgende
afgeleide projecten:

30 km/uur herinrichting van het centrum (Kerkstraat noord
en zuid) van Boekel.

Afsluiting van het Goor voor doorgaand verkeer.

Wijziging snelheidsregime tussen de huidige bebouwde
komgrens en de randweg naar 50 km/uur.

Wijziging snelheidsregime op de Erpseweg, vanaf de
randweg naar gemeentegrens met Veghel/Erp, naar 60
km/uur.

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. In het voorstel aan de raad is hiervoor
een inrichtingsvoorstel opgenomen.

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.

Nieuw ontwerp
rotonde Volkelseweg
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MEER INFO: WWW .BOEKE L.NL/RANDW EG
Landschappelijk inpassingsplan
Alle nieuwe ruimtelijke plannen die gemeenten in NoordBrabant vast willen stellen, moeten voldoen aan de regels die
de provincie heeft opgenomen in de Verordening Ruimte.
Daarin zijn onder andere regels opgenomen ter bescherming
en bevordering van de ruimtelijke kwaliteit. Daarom is ook bij
het bestemmingplan voor de randweg een plan opgenomen
voor kwaliteitsverbetering in het gebied. Bij de afspraken
tussen gemeente en provincie is ook geld gereserveerd voor de
uitvoering van dit plan.
Globaal bestaat dit plan uit de volgende onderdelen:
1. Investeren in het landschap: ‘groen-blauwe’ inrichting
van 2 percelen langs de randweg en versterken en
herstellen van laanstructuren;
2. Herstel en opwaardering van recreatieve wandel- en
fietsroutes.
Deze plannen moeten allemaal nog concreet worden
uitgewerkt door de gemeente. Daarvoor zijn en worden diverse
partijen benaderd om mee te denken.
Indien u vragen heeft m.b.t. de investeringen in het landschap
(onderdeel 1), dan kunt u contact opnemen met Merel Meusen
van de gemeente Boekel. Haar mailadres is
merel.meusen@boekel.nl. Merel is nog op zoek naar mensen
die met haar mee willen denken over het herstellen van de
laanstructuren. Dus als u daar interesse in heeft, dan kunt u
haar mailen.
Indien u vragen of opmerkingen heeft m.b.t. de plannen voor de
recreatieve wandel- en fietsroutes, dan kunt u contact opnemen
met Ralf van der Heijden. Zijn mailadres is
ralf.vanderheijden@boekel.nl.

Verdere procedure bestemmingplan
Na vaststelling door de gemeenteraad wordt het raadsbesluit
en het bestemmingsplan gedurende 6 weken voor een ieder ter
inzage gelegd. Degene die een zienswijze heeft ingediend, of
iedereen die tegen de aangebrachte wijzigingen in het plan
bezwaren heeft, kan gedurende die termijn van ter visie legging
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Boekel.
Voorbeeld hop-over
voor vleermuizen

Herhaling: uitnodiging presentatie aan de
gemeenteraad op 16 mei 2017
In de vorige nieuwsbrief hebben we al
aangegeven dat we geen aparte
informatieavond organiseren rondom de
vaststelling van het bestemmingsplan. Mede
omdat er een prima alternatief is om kennis
te kunnen nemen van (de wijzigingen in) dit
plan: op dinsdag 16 mei om 20.00 uur wordt
in de raadzaal van het gemeentehuis een
presentatie gegeven aan de
gemeenteraadsleden over het
bestemmingsplan, waarover zij 1 juni een
besluit nemen. Dit is een openbare
bijeenkomst. Dus mocht u interesse hebben
in deze presentatie, dan bent u van harte
welkom.
Grondverwerving en kavelruil
De verwerving van ruilgronden is
voorspoedig verlopen. We hebben een
veelvoud van de gronden die nodig zijn in
ons bezit. Gezien het persoonlijke karakter
van deze gesprekken en overeenkomsten
zijn we terughoudend in de communicatie
daarover. Nu gaan we de verworven gronden
“terugruilen” naar de percelen onder de
toekomstige weg. Bij enkele grondeigenaren
starten we binnen enkele weken met die
gesprekken, omdat langzamerhand duidelijk
is welke ruilgronden we in kunnen brengen.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de Randweg
Boekel kunt u altijd de website
www.boekel.nl/randweg raadplegen. Hier zijn
ook veel documenten te vinden, zoals alle
nieuwsbrieven. Vragen en opmerkingen kunt
u mailen naar het mailadres
randweg@boekel.nl. Bellen kan ook, met
Jeroen van Bremen: telefoon 06-27745193.

