
Aanpak wateroverlast Voorste Heusden, inclusief 
verkeersveiliger maken centrum Heusden.

Deze presentatie informeert u over de plannen die de 
gemeente heeft voor de Voorste Heusden en Patrijsweg in 
Heusden. Op meerdere plekken zijn ter verduidelijking 
korte filmpjes aan de presentatie toegevoegd. Klik op het 
filmpje om deze te bekijken. 

TIP: Deze filmpjes openen in YouTube, na afloop van het filmpje klikt u op 
het pijltje naar links, bovenaan uw scherm. U komt dan weer bij deze 
presentatie uit. 

Introductiefilmpjes Wethouder Bankers, projectlid en projectleider

Wateroverlast Voorste Heusden

https://youtu.be/w69URGEWlVA
https://youtu.be/2N4WNfTx3PA
https://youtu.be/qaWSZmZ8EV0


Uitleg van projectleider  Rien Mertens

Aanleiding: Wateroverlast

https://youtu.be/zsK6M04ZOr4


Uitleg van projectleider  Rien Mertens

Aanleiding: Verkeersveiligheid

https://youtu.be/GinmtOSk2uY


Uitleg van projectleider  Rien Mertens

Oplossing voor het waterprobleem

https://youtu.be/WEmJUXmxBps


Dit is het projectgebied 
waar de werkzaamheden 
plaatsvinden. 

Het gedeelte Patrijsweg 
vanaf het trapveldje tot 
aan de komgrens is aan 
het project toegevoegd. 
Dit deel is onderdeel van 
de woningbouw-
ontwikkeling Heusden-
Oost. Het leek ons 
logisch deze 
werkzaamheden 
gelijktijdig uit te voeren.



Het regenwater van de woningen aan de Voorste Heusden 
en Patrijsweg wordt afgekoppeld. Deze werkzaamheden 
voeren we op kosten van de gemeente uit.   

Uitleg van projectleider  Rien Mertens

https://youtu.be/9ADECjTwOzI


Binnen het project koppelt de gemeente de 
regenwaterafvoeren van de aanliggende huizen af. U kunt 
zelf ook iets doen om de wateroverlast te beperken.

Uitleg van projectleider  Rien Mertens

https://www.asten.nl/fileadmin/Asten/PDF-formulieren_producten/Duurzaamheid/Folder_afkoppelen_hemelwater_en_groene_daken.pdf
https://youtu.be/VjogKx0Ttto


Om de problematiek van water en verkeer op te lossen, 
heeft de Gemeenteraad geld beschikbaar gesteld. 

Hiermee pakken we de wateroverlast aan en richten we de 
kruispunten verkeersveilig in. Omdat de rijbaan tussen de 
trottoirbanden er uit gaat, kunnen we hier eventueel 
andere bestrating terugbrengen.



Er is een werkgroep 
samengesteld, bestaande uit 
inwoners en afgevaardigden van 
het Dorpsoverleg Heusden.

Samen met de gemeente zijn 
diverse opties besproken. De 
werkgroep heeft rekening 
gehouden met allerlei facetten 
zoals de veiligheid voor de 
fietser, de bereikbaarheid van 
bedrijven, de geldende 
richtlijnen en de fysieke ruimte 
die er is.  



Oplossing verkeer: Hooidries

Uitleg van Ruud Wijnen

https://youtu.be/Z5zJLOn2B8Y


Oplossing verkeer: Vorstermansplein

Uitleg van Ruud Wijnen

https://youtu.be/swyBSm6h7sk


Oplossing verkeer: Pastoor Arnoldstraat

Uitleg van Ruud Wijnen

https://youtu.be/9qNNaUk__hU


Oplossing verkeer: 
Patrijsweg/Heusden Oost

Uitleg van Ruud Wijnen

https://youtu.be/kWd_1iHgQXQ


Oplossing verkeer: verkeersremmende maatregel bij 
de aansluiting met de Dreef en ter plaatse van de 
komgrens.



Vrachtwagenverbod

Op verzoek van de werkgroep gaat de gemeente na of er 
een vrachtwagenverbodszone (uitgezonderd bestemmings-
verkeer) ingesteld kan worden voor een deel van de 
Voorste Heusden en de Meijelseweg. 



Hoe nu verder?

• Graag ontvangen we voor 31 juli 2021 reactie op deze 
presentatie. Verderop in deze presentatie staat hoe u kunt 
reageren.

• Op 22 juli 2021 om 19.30 uur is er een digitaal (teams-) 
overleg gepland. Iedereen die nog nadere info wil of vragen 
heeft, kan aansluiten. Aanmelden kan door een mailtje te 
sturen naar r.mertens@asten.nl. Vervolgens ontvangt u een 
uitnodiging voor het overleg.

• Als de reacties binnen zijn dan kijken we of we het huidige 
ontwerp nog aanpassen.

• Daarna wordt het ontwerp aan het college van B&W en de 
Commissie Ruimte voorgelegd. Daarna gaan we over tot de 
nadere uitwerking.



Planning

• De verwachting is dat we in de eerste helft van 2022 van 
start gaan met de werkzaamheden. De precieze planning 
en fasering is nog niet bekend. Dit bepalen we samen 
met de aannemer. 

• Voordat we daadwerkelijk gaan beginnen, informeren wij 
u. 



Uw ideeën of vragen

• Mocht u naar aanleiding van deze presentatie nog ideeën, 
suggesties of vragen hebben, dan kunt u het formulier 
invullen (onder de groene knop) en doorsturen naar 
r.mertens@asten.nl. 

• U mag ook bellen of mailen:

Gemeente Asten: 
Rien Mertens, r.mertens@asten.nl (0493) 671 212.

Dorpsoverleg Heusden: 
Ruud Wijnen, dorpsoverleg@hartvanheuze.nl

mailto:r.mertens@asten.nl
mailto:dorpsoverleg@hartvanheusden.nl
https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Asten/Formulier_suggesties_Voorste_Heusden/new


Op de hoogte blijven?

• Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het 
project dan kunt u uw naam en e-mailadres doorgeven 
via r.mertens@asten.nl. Een mailtje met als onderwerp 
“aanmelden Voorste Heusden” is voldoende. 

• Dank voor uw aandacht !

Wethouder John Bankers

mailto:r.mertens@asten.nl
https://youtu.be/IEEwIvfJgO0

