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In de nieuwsbrief van 30 september hebben we beloofd dat eind dit jaar het voorlopige ontwerp klaar 

is. Via deze nieuwsbrief willen wij u laten weten dat vanaf nu het plan op de website van de gemeente 

Asten is te bekijken. Wij zijn benieuwd naar uw reactie.   

 

Het voorlopige ontwerp 

Het huidige ontwerp is tot stand gekomen in overleg met een werkgroep waarbij zowel de scholen, 

de sportverenigingen, bewoners en een vertegenwoordiging van Klok&Peel en IVN bij aanwezig 
waren. In overleg met deze werkgroep is onder begeleiding van het extern verkeerskundig bureau 
(Jens) gekeken naar het gebruik van de wegen, de parkeerdruk en de eisen en wensen van de 

stakeholders. Het resultaat hiervan is het voorliggende ontwerp.  
Het voorlopige ontwerp staat met een nadere toelichting op de website van de gemeente Asten 
onder het kopje “Werk in uitvoering”.    
 

Heeft u vragen over het ontwerp, wij horen ze graag 

Door de genomen Corona-maatregelen is het niet mogelijk het ontwerp “live” te presenteren of een 

inloopbijeenkomst te houden, wel zijn we benieuwd naar uw reactie.  

Heeft u naar aanleiding van het voorlopige ontwerp vragen of opmerkingen horen wij dat graag. Dit 

kan digitaal via schoolomgeving@asten.nl. Wilt u liever iemand spreken kunt u een afspraak in laten 

plannen via schoolomgeving@asten.nl. Bellen kan ook: 0493-671212. Reageren of een afspraak maken 

over het plan kan tot 9 december 2020. 

 

De status van het ontwerp 

Na uw reacties zal het plan worden uitgewerkt in een definitief ontwerp. De gegeven reacties zullen 

nader worden bekeken en afgewogen. Als hier aanleiding voor is zal dit leiden tot een aanpassing in 

het ontwerp. Het uitgangspunt is wel dat in basis het ontwerp gelijk blijft. Hele grote wijzigingen zijn 

dan ook niet te verwachten.  

Een onderdeel van de toelichting op het ontwerp is “meest gestelde vragen aanpassing Beatrixlaan”. 

Onder de vraag “Gaat er bij het definitieve ontwerp nog veel veranderen” kunt u lezen wat bij het 

definitieve ontwerp in ieder geval nog wordt uitgewerkt. Ook zijn door de werkgroep nog twee 

suggesties meegegeven die nog worden onderzocht bij de verdere uitwerking.     

 

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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