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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.
Doorgaand vrachtverkeer
Voor de vakantieperiode hebben we op de site van de gemeente een presentatie geplaatst inzake
het project Wateroverlast Voorste Heusden. Naar aanleiding daarvan heeft er op 22 juli jl. een
digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden.
In de presentatie en informatiebijeenkomst is aangegeven dat we tevens een onderzoek gaan
opstarten naar de mogelijkheid om doorgaand vrachtverkeer te weren. We hebben er voor gekozen
dit onderzoek losstaand van het project op te pakken. Immers, onafhankelijk van het resultaat wat
uit het onderzoek komt, er zal altijd vrachtverkeer door de kom van Heusden moeten kunnen
blijven rijden. De winkels en bedrijven moeten namelijk altijd bereikbaar blijven voor de
bevoorrading. Het onderzoek hebben we inmiddels opgestart en we gaan binnenkort
verkeersmetingen uitvoeren. Doel van het onderzoek is na te gaan hoeveel doorgaand
vrachtverkeer er door Heusden rijdt en wat de eventuele alternatieve routes zijn. Uitgangspunt is
dat gebruik gemaakt wordt van de bestaande wegenstructuur.

Stand van zaken overige punten
Alle reacties die zijn binnengekomen worden beoordeeld. We kijken in hoeverre de reacties
aanleiding zijn om het ontwerp aan te passen. Naast een aantal individuele reacties is er ook een
gezamenlijke reactie binnengekomen van het bewonerscollectief. Het collectief heeft een
informatieavond georganiseerd. Vervolgens heeft men namens 23 omwonenden en inwoners op de
plannen gereageerd. De reacties leggen we voor aan het college. We verwachten over enkele
weken een besluit te hebben. Hoe we het project vervolg geven laten wij u daarna weten.

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.

