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Afwezig:
- Jan Berkvens
Opening door Wim van der Linden:
- Wim geeft aan dat de behoefte om ‘live’ dit overleg te voeren groot is. Doordat dit weer mogelijk is,
kunnen we elkaar recht in de ogen kijken. Het is tijd om knopen door te hakken.
- Inmiddels hebben we vier bijeenkomsten gehad, waarna het project even op een laag pitje heeft
gestaan.
- We willen toewerken naar een voorkeursvariant vanuit de klankbordgroep. Dit kan een consensus
zijn, maar ook een duidelijke meerderheid is mogelijk. Met de voorkeursvariant gaan we naar de
bewoners en het college.
- De planning voor de komende periode is moeilijk in te schatten, maar enig tempo is wel gewenst. De
begroting voor 2022 is inmiddels binnen de gemeente ingediend en begin volgend jaar staan er
verkiezingen op het programma. Het zou goed zijn als we tegen die tijd al ver in het proces zitten, om
te voorkomen dat we zaken opnieuw moeten bekijken.
Oogst voorjaar 2021 in puzzelstukken door Roland Mallens:
- De vier eerdere sessies hebben een bepaalde oogst opgeleverd, waar we hier even op willen
terugkijken. We hebben het samengevat in vijf puzzelstukken.
- De bedoeling is om deze avond kort terug te kijken en niet zaken opnieuw te doen.
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Toelichting op de puzzelstukken door Roland Mallens:
- Roland neemt de puzzelstukken door die in de presentatie zijn opgenomen. Naar aanleiding hiervan
komen de volgende opmerkingen ter tafel:
o Patrick van Dongen vraagt zich af op de lijnbus nog wel door de Oude Provincialeweg als
deze als 30 km/h wordt ingericht. Harrie van Zalingen geeft aan dit uit te zoeken.
o Patrick geeft verder aan dat 30 km/h op een bord geen effect heeft, mensen houden zich
hier niet aan. Er zijn meer maatregelen nodig dan alleen een bord. Roland geeft aan dat de
inrichting van de weg moet overeenkomen met het snelheidsregime. De inrichting bepaald
mede het weggedrag.
o Rien van der Vleuten vraagt zich af of de Wijer bij de snelheidskeuze wordt betrokken?
Roland geeft aan dat dit niet binnen de scope van dit project ligt. Wanneer de Oude
Provincialeweg naar 30 km/h zou gaan, kan er ook opnieuw naar de snelheid in De Wijer
worden gekeken. Deze is echter recent ingericht op 50 km/h.
o Rien vraagt verder of een aanpassing van de snelheid voor het hele traject zal gelden, of dat
er wellicht een knip kan worden gemaakt bij bijvoorbeeld de Burg. Van Woenseldreef.
Roland geeft aan dat in principe de hele weg 30 km/h wordt, wanneer er wordt gekozen voor
een snelheidsverlaging.
o Patrick vraagt waar zich af hoe er wordt omgegaan met Van Mossel? Valt dat binnen dit
project of binnen het project N284? Wim van der Linden geeft aan dat er al eerder contact is
geweest met Van Mossel en dat verdere afstemming nog zal plaats vinden met de Provincie
Noord-Brabant.
o Patrick geeft aan dat er behoefte is aan terugkoppeling richting bewoners op hun
opmerkingen en verslagen van de klankbordgroep. Hij vraagt zich hardop af of deze inhoud
openbaar gemaakt kan worden. Roland geeft aan dit na te gaan en hierop terug te komen.
Doornemen plannen en keuzes:
-

-

-

Na het ‘zittend’ gedeelte van de avond met de toelichting op het scherm is de groep verder gegaan
met het ‘staand’ gedeelte. Met de drie inrichtingsvarianten afgedrukt op tafel, heeft Roland de
afwegingstabel doorgenomen. Hierin staan de consequenties op de puzzelstukken, per gekozen
inrichtingsvariant. Dit wordt uitgebreid doorgenomen.
Alle klankbordgroepleden worden gevraagd naar hun voorkeur in inrichting- en verhardingskeuze.
Voor de inrichting zijn dat de volgende opties:
o optie A: vrijliggend fietspad aan weerszijden van de weg
o optie B: vrijliggend fietspad in twee richtingen aan één zijde van de weg
o optie C: fietsstroken op de rijbaan
Voor de verharding bestaande keuze uit asfalt of een elementenverharding.
De gegeven voorkeuren staan hieronder per deelnemer weergegeven:
o Erwin van Gompel:
C–A–B
stille klinkers
o Rien van der Vleuten:
B–C–A
asfalt
o Patrick van Dongen:
B–A–C
asfalt
o Linda van Sambeeck – van Limpt:
C–A–B
stille klinkers
o Bern Hendrikx:
C–A–B
asfalt
o Jan Hendriks:
C–B–A
asfalt
o Twan van Gils:
C–A–B
asfalt
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-

Deze input geeft een duidelijke meerderheid voor een voorlopige voorkeursvariant vanuit de
klankbordgroep. Het projectteam kan aan de slag gaan met optie C met een asfaltverharding.

Afsluiting:
-

-

-

-

Roland geeft aan op korte termijn nog een klankbordgroepavond te willen organiseren, waarin er
meer naar specifieke aandachtspunten kan worden gekeken. Het doel is om dan een maatvast eerste
ontwerp te hebben, zodat de situatie beter in beeld kan worden gebracht.
Harrie licht toe dat dergelijke reconstructies in de gemeente Bladel altijd integraal worden
aangepakt. Er wordt dus ook gekeken naar werkzaamheden aan het riool, kabels en leidingen,
verlichting, enz.
Deze nieuwe avond moet nog worden ingepland, maar wordt zo snel mogelijk doorgegeven aan de
groep.
Wim geeft aan dat er vanuit de gemeente ook behoefte is aan een globale inschatting van de kosten.
Harrie geeft aan dat dit reeds in de planning staat en zal worden gedeeld met de gemeente zodra dit
is uitgewerkt.
Roland bedankt iedereen voor zijn of haar aandacht en rond de avond af.
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