
Herinrichting Oude Provincialeweg te Hapert

5e klankbordgroepoverleg – 23 september 2021



Opzet overleg

• De oogst van het voorjaar 2021 in puzzelstukken
• Toelichting puzzelstukken
• Nader uit te werken onderdelen
• Vooruitblik in planning



Oogst voorjaar 2021

parkeren

verharding
groen

fiets

snelheid



snelheid

• 30 km/h of 50 km/h
• Reistijdverlies is verwaarloosbaar (48 seconde)
• Snelheid naar 30 km/h zorgt voor 50% minder slachtoffer ongevallen



fiets

• 3 smaken qua inrichting:
• Aan weerszijden van de 

weg een vrijliggend fietspad
• Aan één zijde van de weg 

een vrijliggend fietspad in 
twee richtingen

• Op fietsstroken op de 
rijbaan

• Veiligheid voor fietser verhogen 
is mogelijk in alle opties

• Keuze heeft consequenties voor 
overige puzzelstukken



groen

• Huidige bomen dragen bij aan beeldkwaliteit en schaduw i.v.m. hittestress
• Maatschappelijke druk op behoud bomen (zie project MFA Hapert) 
• Vervangen bomen niet zo eenvoudig dan het in eerste instantie lijkt



verharding

• Overlast door trillingen en geluid
• 2 smaken qua oplossing:

• Vlakker wegdek door nieuwe, 
vlakke stenen

• Vlakker wegdek door asfalt
• Beide opties leveren gigantische 

winst op t.o.v. bestaande situatie
• Verschil in uitstraling (ook i.r.t. 

stedenbouwkundige visie Hapert)



parkeren

• Parkeerplaatsen goed bezet door bezoekers
• Haaks parkeervakken passen niet bij intensiteit verkeer
• Winkels afhankelijk van parkeergelegenheid
• Mogelijk ombouwen naar groen als parkeerdruk afneemt



Oogst voorjaar 2021

parkeren

verharding
groen

fiets

snelheid



Nader uit te werken onderdelen

• Deze avond is gericht op de inrichting van de straat
• De volgende avond in oktober is gericht op meer detailniveau
• Nog nader uit te werken onderdelen:

• Verkeerssituatie bij Van Mossel
• Bushaltes
• Relatie stedenbouwkundige visie en MFA
• Kruispuntoplossing Burgemeester Van Woenseldreef



Vooruitblik in planning

• In oktober laatste klankbordgroepavond
• Na herfstvakantie start voorbereiding door RA infra
• Bewonersbijeenkomst net voor carnaval
• Start uitvoering vooralsnog gepland vanaf week 40 van 2022.



Rondvraag



Afsluiting


