Nieuwsbrief 3 ‘Samen mee naar de A2’
Om de overlast van het vrachtverkeer van en naar bedrijvenpark ‘Poort 43’ in de kernen van
Maarheeze en Sterksel te verminderen is het project ‘Samen mee naar de A2’ opgezet. In deze
nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken van dit project.

Ontsluitingsweg
In de toekomst zal het vrachtverkeer via de d’Aasdonken en Grote Bleek van de A2 naar Poort 43 en
terug gaan rijden. Om deze weg aan te kunnen leggen, moet op Cranendoncks grondgebied het
bestemmingsplan aangepast worden. Hiervoor is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit
voorontwerp bestemmingsplan ligt van 15 mei t/m 26 juni 2019 ter inzage en is te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPMHZ5019-VO01. Het is ook in
te zien bij de receptie van het gemeentehuis van Cranendonck.
Belanghebbenden kunnen in deze periode hun eventuele opmerkingen aan de gemeente kenbaar
maken. Daarna wordt het voorontwerp bestemmingsplan op basis van deze opmerkingen eventueel
aangepast. Later dit jaar volgt dan het ontwerp bestemmingsplan, waar belanghebbenden ook op in
kunnen spreken. Na de inspraak en de eventuele aanpassingen, zal daarna het definitieve
bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Cranendonck voorgelegd worden.
Naar verwachting is dit in januari 2020.
Ook wordt op 28 mei 2019 van 19.00 tot 20.00 uur een inloop-bijeenkomst georganiseerd in de
Smeltkroes in Maarheeze. Tijdens deze avond zijn wij aanwezig om het voorontwerp
bestemmingsplan en de tracé-tekening aan u toe te lichten.
Grondaankopen
Op een aantal plekken in Maarheeze komt de weg te liggen op gronden die nog niet in bezit van de
gemeente zijn. Deze gronden moeten gekocht worden om de weg te kunnen aanleggen. Met de
eigenaren van deze gronden zijn we in gesprek.

Aanvullende maatregelen
Om het vrachtverkeer te stimuleren om over de nieuwe ontsluitingsweg te rijden, worden de volgende
aanvullende maatregelen getroffen:
1. Verkeersmaatregelen in de kernen van Sterksel en Maarheeze om de route door de kernen zo
onaantrekkelijk mogelijk voor vrachtwagens te maken. Hierbij wordt gedacht aan wegversmallingen
en het afsluiten van de kernen voor doorgaand vrachtverkeer. Omdat deze maatregelen het
meeste impact op Sterksel hebben, wordt gestart met het uitwerken van de maatregelen rond
Sterksel. Hiervoor wordt binnenkort een aanwonendenavond georganiseerd. Het uitwerken van de
maatregelen in Maarheeze volgt later.
2. Voor Poort 43 wordt een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. Hierin zijn maatregelen
opgenomen waarmee leveranciers gestimuleerd worden om gebruik te maken van de nieuwe weg.
Daarnaast is opgenomen dat op het terrein van Poort43 voldoende opstelplaatsen voor de
slagboom komen, zodat vrachtwagens voor openingstijd niet op de Pastoor Thijssenlaan moeten
wachten.
3. Meten of de genomen maatregelen daadwerkelijk tot minder vrachtverkeer in de dorpskernen leidt.
De meetresultaten worden gepubliceerd.

Tijdlijn
In onderstaande tijdlijn is globaal de planning van het project aangegeven.

Film
Door de provincie Noord-Brabant is een leuke film gemaakt over ‘Samen mee naar de A2’. Deze film
kunt u bekijken op www.heeze-leende.nl/SA2.

Meer informatie
Als u vragen of opmerkingen heeft over ‘Samen mee naar de A2’, dan kunt u contact opnemen met de
projectleiders Jozef van Asten via 0495-431 242 of j.vanasten@cranendonck.nl en met Ron Lavrijsen
via 040-224 1405 of r.lavrijsen@heeze-leende.nl.
In het najaar van 2019 willen wij een volgende nieuwsbrief uitgeven.

