
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  

       

 

NIEUWSBRIEF RANDWEG BOEKEL 

Dit is de zevende nieuwsbrief over de 
Randweg Boekel. In deze nieuwsbrief 
praten wij u onder andere bij over de 
ingediende zienswijzen op het 
ontwerpbestemmingsplan en de stand van 
zaken bij de grondverwerving en kavelruil.  
 

Meer weten? Kijk dan op 
www.boekel.nl/randweg. 

 

Gemeente en provincie tekenen 
uitvoeringsovereenkomst 
De nieuwe randweg om Boekel wordt een 
provinciale weg. Dat betekent ook dat het 
‘afgesneden gedeelte’ van de N605 door de 
kom van Boekel kan worden overgedragen van 
de provincie aan de gemeente. Wie staat aan 
de lat voor de kosten en het beheer van de 
randweg, de parallelwegen en de herinrichting 
van de weg door de kom? Wie bepaalt en 
betaalt de landschappelijke inrichting van de 
weg? Over al dit soort zaken hebben provincie 
en gemeenten afspraken met elkaar gemaakt. 
Deze zijn vastgelegd in een 
uitvoeringsovereenkomst. 
 

Op 26 januari jl. was er ‘een momentje’ om deze 
mijlpaal in het project te vieren. Daarvoor was 
de zojuist geopende locatie “De Mouthoeve” 
gekozen. In aanwezigheid van diverse 
vertegenwoordigers vanuit lokale organisaties 
(ZLTO, Ondernemersvereniging, Stichting d’n 
Eik), college- en gemeenteraadsleden en de 
ambtenaren die met het project aan de slag zijn, 
hebben burgemeester Bos en gedeputeerde 
Van der Maat de overeenkomst ondertekend.  
 

In enkele korte toespraken wezen de 
burgemeester, gedeputeerde en wethouder van 
de Loo op het belang van een goede 
afstemming en samenwerking. Tussen 
gemeente en provincie, maar zeker ook met 
maatschappelijke organisaties en de burgers. 
“Je zult maar generatie op generatie ergens 
wonen en dan komt er ineens een randweg”, 
noemde burgemeester Bos als voorbeeld van 
de forse impact die de plannen hebben op 
individuele burgers.  
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Bij de bijeenkomst was een  
hoofdrol was weggelegd voor  
Bryan en Priscilla. Deze 11-jarige 
kinderen mochten deze dag  
“Baas van de dag” zijn en namen 
deze dag dus alle taken over  
van gedeputeerde Van der Maat. 
En daar hadden ze zichtbaar  
plezier in! 
 
 

 

23 zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan (OBP) 
Van 17 november 2016 tot en met 4 januari 2017 heeft het 
ontwerpbestemmingsplan ‘N605 – Randweg Boekel’ ter inzage 
gelegen. Daarop zijn 23 zienswijzen binnengekomen. Dit betrof 
voor een groot deel zienswijzen door personen/organisaties die 
eerder een reactie hadden gegeven op het voorontwerp 
bestemmingsplan. Maar er zijn ook enkele nieuwe indieners.  
 
Veel zienswijzen hebben betrekking op de verwachte overlast 
van de weg (geluid, uitstoot) voor de persoonlijke leefsituatie. 
Daarnaast zijn ook diverse zienswijzen ingediend die ingaan op 
de gevreesde schade van de weg voor de bedrijfsvoering van 
het (agrarische) bedrijf. Verder valt bij de ingediende 
zienswijzen de rol van de fiets op: diverse indieners maken zich 
zorgen over de verkeersveiligheid voor fietsers, vooral bij de 

rotondes.  
 
 
 

 

http://www.boekel.nl/randweg


       

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       

 

NIEUWSBRIEF RANDWEG BOEKEL 

Uitnodiging presentatie aan de gemeenteraad op 16 mei 
2017  
Vanaf juni 2015 zijn er al diverse informatieavonden geweest 
over de randweg. De belangstelling hiervoor nam in de loop der 
tijd af. Waarschijnlijk omdat steeds meer duidelijk werd hoe het 
plan eruit zag. We hebben dan ook besloten om geen aparte 
informatieavond te organiseren rondom de vaststelling van het 
bestemmingsplan. Mede omdat er een prima alternatief is om 
kennis te kunnen nemen van dit plan: op dinsdag 16 mei wordt 
een presentatie over het bestemmingsplan gegeven aan de 
gemeenteraadsleden. Zij moeten hier enkele weken later een 
besluit over nemen. Dit is een openbare bijeenkomst. Dus 
mocht u interesse hebben in deze presentatie, dan bent u van 
harte welkom. Het tijdstip is nog niet bekend en wordt via de 
website van de gemeente gecommuniceerd. 
 
Overigens neemt het college van Burgemeester en 
Wethouders vermoedelijk in april, een besluit over dit 
bestemmingplan en zal dit doorsturen aan de raad.  De 
gemeenteraad besluit uiteindelijk over de vaststelling van het 
bestemmingsplan en niet het college. Kort nadat het college dit 
besluit heeft genomen, zullen wij u in een nieuwsbrief op de 
hoogte stellen van de eventueel voorgestelde aanpassingen 
ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 
 

MEER INFO: WWW.BOEKEL.NL/RANDWEG 
 

Daarnaast komen diverse zienswijzen uit de hoek van 
bewoners van De Aa/Kiesbeemd/Leurke, die zich grote zorgen 
maken over de directheid en de veiligheid van de overgebleven 
fietsroutes naar de kern van Boekel, nu de huidige directe 
routes via Leurke en Kiesbeemd komen te vervallen. 
 
Alle zienswijzen worden nu beoordeeld. Of naar aanleiding van 
de zienswijzen de plannen worden bijgesteld, zal duidelijk 
worden bij de vaststelling van het bestemmingsplan in de 
gemeenteraad in juni 2017. Daarin is ook een Nota van 
Zienswijzen opgenomen, waarin alle zienswijzen van een 
individuele reactie zijn voorzien. De indieners van een 
zienswijze krijgen deze nota toegestuurd op het moment dat 
het college van Burgemeester en Wethouders het 
bestemmingsplan ter vaststelling doorstuurt naar de 
gemeenteraad. Volgens planning is dit in april. 

Grondverwerving en kavelruil 
Lange tijd hebben we weinig kunnen melden 
over de grondverwerving en kavelruil. We 
waren immers achter de schermen volop 
bezig met het verwerven van gronden die 
ingezet konden worden voor kavelruil. 
Inmiddels hebben we tientallen hectares 
verworven. Deze kunnen we als optie aan 
gaan bieden aan degenen waarvan we grond 
nodig hebben voor de randweg, omdat deze 
mensen eerder bij ons hebben aangegeven 
liever grond dan geld te ontvangen. Het 
mooie daarvan is dat een groot deel daarvan 
direct buiten de gemeentegrenzen is 
gelegen. Daarmee kunnen we voor de lokale 
ondernemers oplossingen bieden en dat is 
positief voor onze boeren. Binnenkort nemen 
wij contact op met enkele grondeigenaren die 
vanwege voornoemde reden lange tijd niets 
van ons hebben gehoord. Nog steeds 
resteert er een kleine groep waarmee we 
(nog) niet in gesprek komen, omdat we 
hiervoor weer afhankelijk zijn van andere 
ruilingen. Wij vragen hiervoor begrip, 
kavelruil kost nu eenmaal meer tijd.   
 

Met degenen waarvan we grond nodig 
hebben voor de randweg, maar waarvoor er 
van ruilgrond geen sprake is, zijn we 
allemaal in gesprek. In diverse  gevallen is er 
al sprake van overeenstemming. 
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Voorbeeld hop-over 
voor vleermuizen 

 

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.  
 
 

 Colofon 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Boekel.  
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