
 

 

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken met betrekking tot de 

herinrichtingsplan van de Prins Bernhardstraat.  

 

 

Informatieavond 

Op 3 april jl. heeft de gemeente samen met enkele leden van de werkgroep de inrichtingsschets van 

de Prins Bernhardstraat gepresenteerd. Tijdens de informatieavond zijn er enkele opmerkingen op het 

ontwerp gemaakt. Vervolgens hebben we nog enkele ondernemers gesproken over hun specifieke 

wensen.  

Op basis hiervan is het ontwerp op een paar punten aangepast. Het college van Burgemeester en 

Wethouders heeft het ontwerp 2 juli vastgesteld.  

 

De inrichtingstekening is aan de nieuwsbrief toegevoegd. De belangrijkste items met betrekking tot de 

nieuwe inrichting betreffen: 

- Het éénrichtingsverkeer zoals nu tijdelijk ingesteld blijft in het ontwerp gehandhaafd.  

- Het parkeren rondom Dinertijd en La Patat wordt iets anders ingericht dan tijdens de 

presentatie aangegeven. Om een paar extra plaatsen te creëren worden de 

langsparkeerstroken wat verder doorgetrokken. De bomen en het groen blijven behouden. 

- Ter hoogte van “de Grutter” wordt een laad- en losplaats voor vrachtwagens ingericht. Op de 

laad- en losplaats mag na 16.00 uur met de auto worden geparkeerd.  

- Op het gedeelte van de Prins Bernhardstraat tussen de Logtenstraat en Dinertijd wordt een 

stopverbod ingesteld. In het deel tussen de Daliastraat en de Industrielaan mag op straat 

worden geparkeerd. 

 

 

Vervolg 

Het ontwerp wordt 3 september a.s. ter informatie aan de Raadscommissie voorgelegd. De 

Commissievergadering zijn openbaar. Indien u wilt, kunt u als toehoorder aanwezig zijn. De 

vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Deelnemen aan de discussie is 

echter niet mogelijk. Wel kunt u voorafgaand aan de vergadering uw mening kenbaar maken. Hiervoor 

gelden enkele spelregels die u terugvindt op https://raad.asten.nl/meepraten.html.  

 

Ondertussen gaan we verder met de verdere uitwerking en detaillering van het plan. De verwachting is 

dat we na de winter 2020 met de uitvoering kunnen starten. Middels de nieuwsbrieven houden we u 

op de hoogte. 

 

Wij wensen u een prettige vakantie. 
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