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Dit is de tweede 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.

Nog even terug… Het project Oostverbinding Venray

Informatieavond

bestaat uit het realiseren van een nieuwe verbindingsweg

In de vorige nieuwsbrief hebben we gezegd dat we na de

tussen de Stationsweg en de Henri Dunantstraat en het

zomerperiode het schetsontwerp willen presenteren.

opwaarderen van de Stationsweg vanaf de aansluiting op

Omdat we nog niet alle gesprekken met grondeigenaren

de Oostverbinding tot aan rotonde bij de Oostsingel.

hebben gevoerd én we het natuurlijk ook belangrijk vinden

Inmiddels zijn we weer een paar maanden verder en

zorgvuldig te zijn, stellen we deze informatieavond nog

hebben we de nodige stappen gezet.

even uit naar wat later dit jaar. Uiteraard hoort u ruim op
tijd wanneer de volgende informatieavond is.

Schetsontwerp
Zoals we in de vorige nieuwsbrief meldden, zijn we
afgelopen zomer druk aan de slag geweest met het
schetsontwerp. Het adviesbureau heeft de eerste versie

De informatieavond volgt later dit jaar.
Daar hoort u nog over!

klaar en deze is door de gemeente beoordeeld op een
aantal eisen die wij stellen vanuit verkeersveiligheid, vanuit

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

het oogpunt van beheer en inrichting. Zo hebben we

Het is u vast niet ontgaan dat een groot aantal projecten in

daarbij gekeken daar de ‘oversteekbaarheid’ van de

Limburg gevaar loopt vanwege de beperking van de

Stationsweg, het parkeren langs de weg, de mogelijkheden

stikstofuitstoot (PAS). Ook het project Oostverbinding zal

voor het maken van parallelwegen en de toegang tot

hier in een later stadium, als we de bestemmingsplanfase

aanliggende percelen. Voordat dit ontwerp gepresenteerd

bereiken, mogelijk mee te maken krijgen. Of en in welke

kan worden, moet het nog wat verder aangescherpt

mate weten we nu nog niet. De exacte gevolgen zijn op dit

worden.

moment nog voor niemand duidelijk.
Voor meer informatie over de PAS, kijk op:

Gesprekken

https://www.youtube.com/watch?v=3Z49O0yqPx8

Op sommige delen van het traject hebben we grond van
aanwonenden nodig om het schetsontwerp uit te kunnen

Bushokje

voeren. Met ieder van hen gaan we daarover in gesprek.

U heeft ‘em misschien al gezien? Vooruitlopend op de

Een aantal van deze gesprekken hebben we al gevoerd. De

nieuwe inrichting, hebben we ter hoogte van de kruising

rest staat voor de komende weken gepland.

Stationsweg-Kruidenlaan alvast een bushokje geplaatst.

Ven r ay , f ocu s op m en sen

Dit hokje komt van het voormalige busstation aan de
Julianasingel, waar hij moest wijken voor de bouwplannen
daar. En aan de Stationsweg hebben we later ook een
hokje nodig, dus hebben we deze alvast daarvoor
gereserveerd!

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.

De nieuwsbrief Oostverbinding Venray is een uitgave van de gemeente Venray. Deze wordt
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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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verschijnt ongeveer vijf keer per jaar.
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