Wateroverlast Voorste Heusden,
& verkeersveiliger maken centrum Heusden
Nieuwsbrief 1, juli 2021
De gemeente Asten gaat de waterproblematiek aan de Voorste Heusden aanpakken. De Raad
heeft eveneens middelen beschikbaar gesteld om 4 kruispunten in Heusden
verkeersveilig in te richten. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang
en ontwikkelingen rondom dit project.
Op 22 juli jl. heeft de digitale
informatiebijeenkomst plaatsgevonden over
het project “Aanpak wateroverlast Voorste
Heusden”.
In totaal hebben 19 bewoners deelgenomen
aan deze bijeenkomst. We hebben de
presentatie met uitlegfilmpjes die op onze
website staat, toegelicht. Ook zijn we kort
ingegaan op een aantal suggesties en
opmerkingen die zijn binnengekomen.
Maak je reactie kenbaar
Tot 31 juli 2021 kunt ook u nog reageren op
de presentatie. Daarna worden alle
opmerkingen verzameld en voorgelegd aan de
vakspecialisten en werkgroepleden.
Vervolgens bekijken we in hoeverre
aanpassing van het ontwerp wenselijk is.

Aanpassingen N279
De provincie is momenteel de aanpassingen
op de N279 voor het deel Asten – Meijel aan
het voorbereiden, inclusief de aanleg van een
rotonde bij de aansluiting N279 – Meijelseweg.
Op het moment dat de gemeente met de
Voorste Heusden van start gaat, is de N279
een belangrijke omleidingsroute voor het
verkeer. Met de provincie is eerder al
afgesproken dat we ieder afzonderlijk onze
voorbereiding gaan opstarten.
Start medio 2022
Als we weten wanneer de werkzaamheden
worden uitgevoerd, stemmen we hierop af.
Zoals het er nu voorstaat, moet de provincie
haar werkzaamheden in de eerste helft van
2022 uitvoeren. Dat wil zeggen dat we bij de
Voorste Heusden in de tweede helft van 2022
gaan starten.
In de presentatie die op de website staat,
wordt nog uitgegaan van starten in de eerste
helft van 2022.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact
opnemen met de projectleider, de heer Rien Mertens, via r.mertens@asten.nl of telefonisch, via tel
(0493) 671 212.

