Structuurvisie vastgesteld
Begin oktober stelde de minister van I&W de structuurvisie voor het programma A2 Deil-Vught vast.
Deze bevat het pakket aan maatregelen om de doorstroming en veiligheid op de A2 te verbeteren. Het
programma organiseert informatieavonden om de structuurvisie toe te lichten. De structuurvisie is het
eindresultaat van de MIRT-verkenning A2 Deil-Vught. Tijdens de verkenning zijn de problemen in
beeld gebracht en zijn oplossingsrichtingen onderzocht voor dit deel van de A2.

Reactie op zienswijzen
De ontwerpstructuurvisie heeft in de zomer van 2021 zes weken ter inzage gelegen. Hierover zijn 251
zienswijzen ingediend. Op deze zienswijzen is gereageerd in de Nota van Antwoord. Daarbij is tevens
aangegeven of de zienswijze aanleiding was voor een aanpassing. In de Nota van Antwoord staat ook
een reactie op het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Mensen die een
zienswijze hebben ingediend ontvingen vanaf 19 oktober een persoonlijk bericht over hun ingediende
zienswijze en het antwoord daarop.

Bezoek een informatiebijeenkomst
Het programma organiseert twee fysieke en een digitale informatiebijeenkomst. Daar informeren we u
over de totstandkoming van de structuurvisie, de Nota van Antwoord en de stand van zaken rondom
het programma. We besteden ook aandacht aan het vervolg, nu de planuitwerking vertraging oploopt
door de stikstofproblematiek.
U bent welkom op een van onderstaande fysieke inloopbijeenkomsten (met om 19.15 en 20.00 uur
een presentatie):
• Woensdag 9 november van 19:00 uur tot 21:00 uur op de locatie De Kentering Partycentrum,
Dorpsstraat 54, 5241 ED Rosmalen.
• Maandag 14 november van 19:00 uur tot 21:00 uur op de locatie Dorpshuis De Koeldert, De
Koeldert 30, 4181 CK Waardenburg.
U kunt via een online platform deelnemen aan een digitale informatiebijeenkomst. Deze start met een
presentatie om 19.00 uur
• Donderdag 10 november 2022 van 19:00 uur tot 21:00 uur. Meer details hierover vindt u begin
november op de website van het programma.

Slimme verkeerslichten A2 zijn een blijvertje
Na twee testfases is het duidelijk: het Netwerkbreed gecoördineerd verkeersmanagementsysteem
wordt permanent ingeschakeld. Dit systeem deelt informatie over de verkeersdrukte met slimme
verkeerslichten en kan zo files uitstellen. Daarmee zorgt dit systeem voor een betere
verkeersdoorstroming. Projectleiders Joost Verdiesen (gemeente 's-Hertogenbosch) en Tom Steijvers
(DTV Consultants) zijn blij: “Met deze techniek kunnen we nog veel meer.”
Lees hier het volledige nieuwsbericht

Uitschrijven voor nieuwsbrief

