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Dit is de derde nieuwsbrief over de Randweg
Boekel. Het is meer een “nieuwsflits” voor de
abonnees die niet aanwezig waren op de
informatieavond op 24 februari jl. in Nia Domo.
Wilt u meer weten over de Randweg? Dan kunt u
de website van de gemeente Boekel raadplegen
via www.boekel.nl/randweg.

Voorlopig ontwerp Randweg vastgesteld door
B&W
Op 16 februari 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het geactualiseerde ontwerp
vastgesteld. Dit ontwerp vormt onder de naam “voorlopig ontwerp Randweg Boekel” de basis voor het op te
stellen bestemmingsplan.
Toelichting Ontwerp
In aanwezigheid van ruim 80 geïnteresseerden opende
wethouder Ted van de Loo de informatiebijeenkomst
op 24 februari. Vervolgens is door Martijn Kersten van
bureau Kragten een toelichting gegeven op de diverse
keuzes bij het voorlopig ontwerp. Uit die toelichting
bleek dat de belangrijkste wijzigingen die in het
voorlopige ontwerp zijn doorgevoerd, in vergelijking tot
het “oude” ontwerp uit 2011, zijn:
 Aanpassing van het dwarsprofiel;
 De fietsoversteken bij de rotondes;
 Het fietspad vanaf de noordelijke rotonde naar
Neerbroek;
 Aanpassing van boogstralen, waardoor onder
andere de kas aan Neerbroek niet wordt geraakt;
 Een vierde ‘poot’ aan de rotonde De Vlonder, met
parallelwegen naar Koesmacht en Lage Raam;
 Verbreding en verlegging van de weg tussen de
rotonde De Vlonder en het industrieterrein,
waardoor de gemeentelijke vijver moet worden
verlegd;
 Verlegging van het tracé ter hoogte van de
Zandhoeksche Loop, inclusief verlegging van de
loop zélf.

Is dit het definitieve ontwerp?
Strikt genomen is dit nieuwe ontwerp nog niet 100%
definitief. Dat is het pas als het bestemmingsplan is
vastgesteld en onherroepelijk is. En in dat kader
moeten er nog diverse zaken worden onderzocht
(zoals bodem & water, archeologie, flora & fauna), die
er toe zouden kunnen leiden dat het ontwerp nog op
enkele kleine aspecten moet worden gewijzigd of
geoptimaliseerd.
Aanvullende maatregelen
Naast de Randweg zélf worden in aparte projecten
nog een aantal maatregelen genomen om het hele
nieuwe stelsel van lokale en regionale wegen goed te
laten functioneren. Deze maatregelen zijn:
 De huidige spitsafsluiting van Het Goor wordt
uitgebreid naar de hele dag, 7 dagen per week,
om ongewenst sluipverkeer te voorkomen Wel
kan er een ontheffing voor aanwonenden c.q.
belanghebbende worden verleend.
 Het centrumgebied van Boekel wordt heringericht
tot een 30 km/uur zone;
 Vanwege een verwachte toename van het
verkeer wordt (een deel van) Mutshoek verbreed.
In het algemeen geldt dat alle verkeersstromen na
aanleg van de Randweg goed worden gemonitord.
Mochten uit die tellingen onverwachte of onbedoelde
verkeersstromen blijken, dan worden alsnog
aanvullende maatregelen getroffen.

Nieuwsbriefabonnees gevraagd!
Mocht u nog geïnteresseerden voor deze nieuwsbrief weten, die deze ook graag willen ontvangen? Dan
horen wij dit graag! Bij voorkeur via de mail randweg@boekel.nl.
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Hoe verder?
Na de toelichting op het ontwerp is tijdens de
informatieavond op 24 februari door Jeroen van
Bremen nog even kort stilgestaan bij het vervolgproces. Naar verwachting worden de aanvulling MER
en het Voorontwerp Bestemmingplan in juni 2016 ter
inzage gelegd. Iedereen heeft dan de gelegenheid om
een inspraakreactie in te dienen. Op basis van de
reacties wordt een ontwerp bestemmingplan
opgesteld. Deze zal naar verwachting eind 2016
gereed zijn. Ook dit plan wordt ter inzage gelegd en
iedereen kan hierop een zienswijze indienen. Daarna
wordt het bestemmingsplan vastgesteld, volgens de
huidige planning in de zomer van 2017. Afhankelijk
van tijd die nodig is voor de beroepsprocedures en de
grondverwerving, zou het aanleggen van de Randweg
kunnen starten in 2019.
Presentatie en tekeningen raadplegen
Zowel de presentatie van 24 februari als de tekening
van het voorlopig ontwerp van de Randweg kunt u
vinden op onze website!
Stand van zaken kavelruil
In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat we met
enkele grondeigenaren in gesprek gaan met het oog op
het opbouwen van een grondvoorraad voor kavelruil.
De eerste gesprekken hierover hebben we inmiddels
gehad en de eerste aankoop is zelfs al een feit!
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. Vragen en
opmerkingen kunt u ook altijd mailen naar het
emailadres randweg@boekel.nl. Ook indien u een
persoonlijk gesprek wenst of iemand weet waarvan u
vindt dat hiermee door ons contact moet worden
opgenomen, dan horen wij dit graag via dit emailadres.
Bellen kan ook, met Jeroen van Bremen: telefoon 0627745193.
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Boekel. Heeft u vragen naar aanleiding van deze
nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met Jeroen van Bremen, omgevingsmanager, via
randweg@boekel.nl of 06-27745193.

