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Over de herinrichting van de Beatrixlaan hebben wij u begin maart van dit jaar digitaal “bijgepraat”. 

Toen heeft u ook de mogelijkheid gehad (digitaal) vragen te stellen en input te leveren. Verschillende 

mensen hebben hier gebruik van gemaakt. Hartelijke dank hiervoor. 

Alle reacties zijn doorgestuurd naar het adviesbureau dat de plannen verder ontwikkeld. Zij zijn 

hiermee, samen met alle andere inbreng, aan de slag gegaan. 

Er zijn verschillende uiteenlopende reacties binnengekomen. Enkele hiervan zijn: 

- Zorg voor een veilige route voor de schooljeugd en kijk niet alleen direct rond de nieuwe school; 

- Doe iets aan het sluipverkeer (ook vrachtwagens) en houd rekening met toenemende drukte; 

- Denk aan het behoud van groen; 

- Heb aandacht voor het parkeren: onder andere met betrekking tot het halen en brengen en in 

relatie tot huidige drukte. 

 

Het voorlopig ontwerp is eind dit jaar klaar 

In de presentatie, die in maart op de website is gezet, heeft u kunnen lezen dat we de plannen voor 

een veilige schoolomgeving willen uitwerken samen met een werkgroep (Voor samenstelling, zie 

volgende pagina). Inmiddels zijn we met deze werkgroep twee keer bij elkaar geweest. Naar aanleiding 

van de 1e bijeenkomst heeft het adviesbureau drie mogelijke varianten uitgewerkt. Deze drie varianten 

zijn in de 2e bijeenkomst met de werkgroep besproken en 

bediscussieerd. Hieruit bleek dat de werkgroep een duidelijke 

voorkeur had voor de variant met vrij-liggende fietspaden aan 

weerzijde van de weg. Ook is tijdens de 2e bijeenkomst gekeken 

naar verschillende opties voor een veilige oversteek. Daarnaast 

is gesproken over de het parkeren in de straat en heeft de 

werkgroep aan het adviesbureau nog aanvullende 

aandachtspunten meegegeven. 

 

Om tot een volledig voorlopig ontwerp te komen is ook 

afstemming met de scholen en andere organisaties nodig. 

Dit zijn uiteraard Prodas en het Varendonck college. Prodas 

gaat een nieuwe basisschool bouwen en het Varendonck 

college is reeds bezig met een verbouw en zal het 

buitenterrein opnieuw inrichten. Andere organisaties 

waarmee de plannen moeten worden afgestemd zijn o.a. het 

waterschap, de brandweer en de politie. Deze overleggen 

worden nu gepland.   

 

Uiterlijk in november verwachten we het voorlopige ontwerp te kunnen presenteren aan de werkgroep. 

Als zij zich kunnen vinden in het voorstel zullen wij deze ook aan u presenteren. Wanneer en in welke 

vorm is nog niet bekend. Zodra hierover meer duidelijkheid is laten we u dat weten. 

 

Hoe veilig oversteken? 

Vrijliggende fietspaden? 



 

 

Wie zitten er in de werkgroep?  

In totaal bestaat de werkgroep uit 9 mensen. Dit zijn: 

- drie mensen namens de basisschool: een directeur van één van de fusiescholen, een leraar en 

een ouder uit de verkeerswerkgroep 

- drie buurtbewoners: twee bewoners uit de Beatrixlaan en één bewoner van de Heesakkerweg 

- één vertegenwoordiger van het Varendonck-college 

- één persoon namens de sportverenigingen 

- één persoon namens IVN en het museum Klok&Peel.   

 

Deze en eerdere informatie  

Deze nieuwsbrief, maar ook de eerder gestuurde informatie en de presentatie van maart 2020, staat 

op de website van de gemeente Asten onder het kopje “Werk in uitvoering”.   

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie kunt u deze mailen naar schoolomgeving@asten.nl. 

Bellen kan ook: 0493-671212 
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