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Dit is de eerste nieuwsbrief Oostverbinding Venray. Deze wordt verspreid onder
aanwonenden en andere (direct) betrokkenen in het projectgebied. De nieuwsbrief
informeert u over de stand van zaken van diverse aspecten rond de Oostverbinding
Venray en verschijnt ongeveer vijf keer per jaar.

De Oostverbinding Venray bestaat als project uit het
realiseren van een nieuwe verbindingsweg tussen de
Stationsweg en de Henri Dunantstraat (ten oosten
van de A73) en het opknappen van de Stationsweg
vanaf de aansluiting op de nieuwe verbindingsweg
tot aan rotonde bij de Oostsingel.

Terugblik
Eind 2018 heeft de gemeente Venray overlegd met
de georganiseerde belanghebbenden zoals
wijkraden, bedrijven en instellingen over de plannen
om te komen tot de Oostverbinding Venray.
In dit overleg is input opgehaald voor het
uiteindelijke voorstel aan het gemeentebestuur. In
februari van dit jaar heeft de gemeente groen licht
gegeven voor de aanleg van de Oostverbinding
Venray. Doel van dit project is om:
1. een verbindingsweg aan te leggen aan de
oostzijde van Venray om de bereikbaarheid
van Venray te versterken;
2. de verkeersveiligheid en doorstroming op de
Stationsweg te verbeteren door de aanleg
van parallelwegen, vrijliggende voet- en
fietspaden en oversteekvoorzieningen.
Het project omvat onder andere reconstructie van
vier kruispunten: bij de Kruidenlaan, bij de Klaproos
en bij de aansluitingen van de nieuwe
verbindingsweg. Uitgangspunt voor deze
kruispunten is om deze vorm te geven als rotonde.
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Voorbereidende werkzaamheden
Inmiddels is de voorbereiding gestart om te komen
tot een ontwerp van de weg. Daarnaast is een
analyse uitgevoerd op mogelijke knelpunten voor
het bestemmingsplan.
Buiten is nog niet veel gebeurd. Alleen is alvast een
deel van de coniferenhaag bij de campus voor
arbeidsmigranten gerooid. Dat is gedaan om
vertraging in de procedures in later stadium te
voorkomen. De begroeiing wordt gecompenseerd in
het ontwerp van de nieuwe Oostverbinding.

Het eerste schetsontwerp verwachten
we na de zomerperiode.
Ontwerp
De voorbereiding voor het ontwerp heeft helaas wat
meer tijd gevergd dan verwacht. De gemeente
verwacht het eerste schetsontwerp na de zomer te
presenteren tijdens een informatieavond. U ontvangt
te zijner tijd een uitnodiging daarvoor. U kunt dan
de concrete plannen bekijken en uw tips of ideeën
hierover delen met de gemeente.
Dit schetsontwerp wordt vervolgens uitgewerkt in
een voorlopig ontwerp. Dan komt er wederom een
informatiemoment.
Uiteindelijk wordt na deze tweede raadpleging het
ontwerp definitief gemaakt.

Op sommige punten zal het ontwerp mogelijk
(delen) van percelen van aanwonenden of
aanliggende bedrijven overlappen.
Dat gaan we de komende maanden in elk geval
eerst in individuele gesprekken bespreken met de
betrokkenen.

Bestemmingsplan
Om het project ook planologisch mogelijk te maken,
moet er op basis van het definitief ontwerp een
nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.
Dat bestemmingsplan gaat in op diverse
omgevingsaspecten zoals bodemkwaliteit, geluid,
archeologie en flora en fauna. Deze onderzoeken
worden in de tweede helft van 2019 uitgezet en
opgestart. De verwachting is dat het
bestemmingsplan dan spoedig na de zomer van
2020 in de gemeenteraad kan worden behandeld.
Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is kan de
schop in de grond. Daarom wordt gelijktijdig aan de
bestemmingsplanprocedure ook gewerkt aan de
stukken voor de aanbesteding waarmee een
aannemer kan worden geselecteerd om het werk te
gaan maken.

Vragen
Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Neem dan
contact op met projectleider Rogér Hoeijmakers. Hij
is bereikbaar via roger.hoeijmakers@venray.nl of
telefoonnummer (0478) 52 33 33.
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De nieuwsbrief Oostverbinding Venray is een uitgave van de gemeente Venray. Deze wordt
verspreid onder aanwonenden en andere direct betrokkenen in het projectgebied.
De nieuwsbrief informeert u over de stand van zaken rond de Oostverbinding Venray en
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