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Nieuwsbrief 4, februari 2022
De gemeente Asten gaat de waterproblematiek aan de Voorste Heusden aanpakken. Tevens willen we
het centrum verkeersveilig inrichten. Donderdag 17 februari jl zijn de aangepaste plannen
gepresenteerd.

Donderdagavond 17 februari jl. zijn de aangepaste inrichtingsplannen van de Voorste Heusden gepresenteerd.
Zo’n 35 geïnteresseerde bewoners waren aanwezig. De eerste schetsen met betrekking tot het plan hebben
we in juni vorig jaar al laten zien. Hier zijn diverse reacties op binnengekomen. Met deze informatie zijn we
teruggegaan naar de tekentafel. Samen met de werkgroep hebben we een aangepast voorstel gemaakt.
Eén van de meest opvallende aandachtspunten betreft de verhoogde kruispuntplateau’s die we in de eerste
schetsen hadden laten zien. Er was grote zorg over geluids- en trillingsoverlast. Ondanks dat plateau’s op
diverse plaatsen worden toegepast, hebben we gekeken of we een alternatieve inrichting kunnen vinden.
Uitgangspunt hierbij is dat we de verkeersveiligheid verbeteren zonder dat er verhoogde plateau’s worden
aangebracht. Dat is gelukt, doordat we de weg op een aantal punten laten verspringen en door er voor te
zorgen dat de kruispunten goed zichtbaar en overzichtelijk zijn.
Het college heeft besloten de raad om extra geld te vragen zodat we niet alleen de kruispunten maar ook de
tussenliggende wegen kunnen aanpakken. Bij de uitwerking is hier al rekening mee gehouden.

Bovenstaand een uitsnede van de ontwerptekening. De kruispunten zijn in een afwijkende kleur bedacht. De
kruispunten worden niet verhoogd aangelegd maar zijn wel voorzien van een drempelmarkering. Doel van de
markering is dat de automobilist/verkeersdeelnemer goed en duidelijk ziet dat hij een kruispunt nadert.

De aangepaste ontwerptekeningen hebben we als bijlage aan deze brief toegevoegd. Ze worden ook
gepubliceerd op de website van de gemeente. Ook de presentatie van donderdagavond is terug te vinden op
de site. Je vindt ze via https://www.asten.nl/bouwen/projecten/wateroverlast-voorste-heusden-patrijsweg, of
door het scannen van de QR-code.

Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt. Er volgen de nodige onderzoeken en ook nutsbedrijven worden
benaderd om in beeld te brengen of zij hun netwerk moeten aanpassen. De verdere uitwerking vraagt de
nodige tijd. De verwachting is dat we ergens in de tweede helft dit jaar met de uitvoering starten. Voordat we
daadwerkelijk aan de gang gaan vindt er nog een bijeenkomst plaats waar we u informeren over enkele
praktische zaken met betrekking tot de uitvoering van het werk. Mochten er andere ontwikkelingen zijn dan
houden we u via de nieuwsbrief op de hoogte.

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.

