Planning MIRT-verkenning
Eerder hebben we gemeld te verwachten dat de MIRT-Verkenning A2 Deil-Vught eind 2021 klaar zou
zijn. Deze kan helaas niet volgens deze planning worden afgerond. De verandering in de planning
heeft ook gevolgen voor de publicatie van de Nota van Antwoord. De Nota van Antwoord wordt
gepubliceerd en verstuurd zodra de Structuurvisie is vastgesteld en de bestuursovereenkomst is
ondertekend. Concreet betekent dit voor indieners van een zienswijze dat zij daarom ook later een
reactie op hun zienswijze zullen ontvangen. Via de nieuwssectie op onze website houden wij u op de
hoogte van de planning.

Twee nieuwe stuurgroepleden voor programma A2 Deil-Vught
De stuurgroep van het programma A2 Deil-Vught verwelkomt twee nieuwe leden. Namens de
provincie Noord-Brabant neemt Suzanne Otters deel aan de stuurgroep. Namens de provincie
Gelderland neemt Helga Witjes plaats.
Klik hier voor het volledige nieuwsbericht

Meer parkeerplekken bij Station Rosmalen
In januari zijn de werkzaamheden gestart om de parkeermogelijkheden rond het station van Rosmalen
te verbeteren. Het programma A2 Deil-Vught breidt de parkeermogelijkheden voor de auto en fiets uit.
Ook komt er een veilige looproute vanaf de achterzijde van Perron 3 naar het station.
Klik hier voor het volledige nieuwsbericht

Ontwerp fietsenstalling station ’s-Hertogenbosch afgerond
De realisatie van een nieuwe fietsenstalling aan het Leonardo da Vinciplein is weer een stap
dichterbij. Het ontwerp voor de tweelaagse stalling aan de westzijde van het station in ’sHertogenbosch is afgerond en de omgevingsvergunning is aangevraagd.
Klik hier voor het volledige nieuwsbericht

Fietsenstalling en P+R terrein station Zaltbommel uitgebreid
Bij het station van Zaltbommel zijn de fietsenstalling en het P+R terrein vergroot. Met deze uitbreiding
wordt het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer aantrekkelijker. Door het uitbreiden van de
fietsenstalling is er nu ruimte voor bijna 200 extra fietsen. Het P+R terrein aan de Oude Stationsweg
biedt nu ruimte aan ruim 180 extra auto’s die gratis kunnen parkeren.
Klik hier voor het volledige nieuwsbericht

Rex deelt zijn ervaringen met de E-bike probeeractie in Waalwijk
In de gemeente Waalwijk konden werkende inwoners tussen september en afgelopen december
gebruikmaken van de Sjees E-bike Probeeractie. Met deze actie konden zij een week een e-bike,
speed pedelec of e-step uitproberen. Rex Bouman uit Waalwijk maakte ook gebruik van de actie en
deelt zijn ervaringen.
Klik hier om het verhaal van Rex te lezen

Wil jij meer tijd voor ontspanning?
Als u de afgelopen weken over de A2 heeft gereden bent u waarschijnlijk deze en nog andere vragen
tegengekomen op enkele reclamemasten. Ook als u een van de invalswegen van de gemeente ’sHertogenbosch gebruikte, werden u via digitale borden enkele vragen over uw reistijd gesteld. De
vragen zijn afkomstig van de campagne ‘Haal meer uit je Reistijd’, die onderdeel uitmaakt van het
programma A2 Deil-Vught. Wilt u weten hoe u meer uit uw reistijd kunt halen? Bezoek de website van
‘Haal meer uit je Reistijd’

