Graag blikken we met u terug op wat er de laatste maanden gebeurd is rondom de Traverse. Op 20
maart jl. heeft de derde bewonersbijeenkomst plaatsgevonden in de aula van gymnasium Bernrode. We
waarderen de enorme opkomst en uw belangstelling voor deze bijeenkomst.
Wat is er besproken tijdens de bewonersbijeenkomst?
De avond stond voornamelijk in het teken van de uitleg én uitwerking van het Voorlopige Ontwerp.
In de presentatie werd kort stilgestaan bij wat de uitgangspunten van het ontwerp zijn en waarom we
bepaalde ontwerpkeuzes maken.
Aan de hand van een aantal afbeeldingen, werd uitgelegd hoe de markante pleinen eruit kunnen gaan
zien. Een animatiefilmpje, met als voorbeeld het kruispunt bij de Pastoor Maasstraat-Antoon Coolen
straat, maakte duidelijk wat de functie is van een markante plek/ plein met de diverse verkeersstromen.
Dit sprak velen tot de verbeelding.
Na de pauze is de meterslange plankaart met straatinrichting en markante pleinen bekeken. We vroegen
u om door middel van een reactieformulier opmerkingen en aanbevelingen te geven op het ontwerp. Op
deze wijze kunnen we bij de verdere uitwerking van het ontwerp rekening houden met uw inbreng.
U heeft veel reacties gegeven op het voorontwerp. Óf we uw op- en aanmerkingen kunnen verwerken is
onder andere afhankelijk van factoren zoals:
• Persoonlijk belang versus gezamenlijk belang;
• financiën;
• (gebrek aan) ruimte in het profiel;
• overleg met diverse partijen zoals nutspartijen, provincie en Openbaar vervoer;
• overige onderzoeken.
Kunst aan de Traverse
Tijdens de bewonersavond meldden een 10-tal enthousiaste mensen zich om deel te nemen aan de
werkgroep 'Kunst aan de Traverse.' Samen met een aantal leden van de kunstcommissie Bernheze en
projectgroep leden vormen zij deze werkgroep. In twee bijeenkomsten praten, denken, co-creëren en
framen de deelnemers van de werkgroep mee aan een opdrachtomschrijving richting kunstenaars.

1e Werkatelier
Op 10 april jl. is de eerste bijeenkomst geweest. Op voorhand zijn er, door de kunstcommissie van de
gemeente Bernheze samen met projectgroep leden, 5 kunstenaars geselecteerd op basis van hun
ervaringen met projecten in de openbare ruimte.
De ontwerpers stelden zich kort voor aan de hand van een meegebracht voorwerp. Later op de avond is
er in groepen gebrainstormd over wat kunst voor iemand betekend en waar het aan zou moeten voldoen.
Aan het einde van de eerste avond bleek 'verbinding' het sleutelwoord, met behoud van identiteit van het
dorp.
2e Werkatelier
Verbinding, eenheid, identiteit van het dorp en het Aa-dal en de Leijgraaf zijn enkele inspiratietermen
waarmee de kunstenaars na de eerste bijeenkomst van de Kunstwerkgroep aan de slag zijn gegaan. De
werkgroep had de moeilijke taak de presentaties van de kunstenaars te beoordelen met als richtlijn de
criteria die tijdens de eerste bijeenkomst zijn geformuleerd. Voor ieder betekent kunst iets anders, een
gevoel, een emotie. De kunstcommissie van de gemeente Bernheze zal de meningen van de werkgroep
meenemen in hun advies, met welke kunstenaar(s) verder te gaan in een vervolgfase. Deze kunstenaar
nodigen we uit een schetsontwerp te maken. Over het vervolgtraject ontvangt u nog nadere informatie.

Participatie
Wij hechten veel waarde aan uw ideeën en reacties. Dit heeft u onder andere gemerkt tijdens de eerste
(haal)avond, de vele ingevulde reactieformulieren en de tweede avond met de interactieve benadering.
Ook de straatavonden zijn erop gericht om inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij de keuzes. Wat
opvalt, is dat de reacties die de projectgroep krijgt zeer divers, uiteenlopend en vaak conflicterend zijn.
Belangrijk om te weten is, dat we participeren om het gemeenschappelijk belang zoveel mogelijk te
vertalen in ons ontwerp. Het gemeenschappelijk belang gaat daarbij voor op persoonlijke wensen.
Tijdens de straatavonden willen we dan ook spijkers met koppen slaan, zodat we verder kunnen richting
het Definitief Ontwerp.
Straatavond Smalle deel
Van het gedeelte, Abdijstraat tot aan Raadhuisplaza, heeft de tweede straatavond inmiddels plaatsge
vonden. Het was een drukbezochte avond, waarin gezamenlijk naar de plannen is gekeken en we tevens
de problematiek rondom de 'Slinger' (Abdijstraat- Hoofdstraat- Baron van den Bogaerdelaan) met
elkaar bespraken. Voor de Slinger hebben diverse avonden met direct aanwonenden en transporteurs
plaatsgevonden. Deze ideeën zijn hebben we zover mogelijk verwerkt in een ontwerp. Alle aanwezigen
zijn het ermee eens dat er wat moet gebeuren aan de huidige verkeerssituatie en de veiligheid op de
Slinger. Een overgrote meerderheid kon zich vinden in het voorstel van het projectteam om meer ruimte
te creëren voor vrachtwagens en een veilige ruimte voor fietsers.
Wat gaat er verder gebeuren?
We hebben het ontwerp van de Traverse besproken met de provincie en busmaatschappij Arriva. Uit dit
overleg is naar voren gekomen dat zowel Arriva als de provincie meer ruimte wil voor de bus. Zij vragen
ons om opnieuw te kijken naar de inrichting van het brede gedeelte van de Traverse. Met name voor de
rijbaanbreedte en de positie van de fietser zien zij andere mogelijkheden. De projectgroep gaat hiermee
aan de slag.
Dit heeft gevolgen voor de planning van het project. Het Definitief Ontwerp zullen we daarom niet eind
juni aan heel Heeswijk - Dinther presenteren. Hiervoor wordt een ander moment gepland. Uiteraard
wordt u allen meegenomen in de resultaten van het overleg met de Provincie en Arriva. We hebben nog
steeds het streven om eind 2019/begin 2020 te starten met de uitvoering van de 1e fase vanaf Raadhuis
plaza tot de Abdijstraat.

Straatavonden
Zodra er meer bekend is over het overleg met Arriva en provincie, plannen we de straatavonden opnieuw
in. Aanwonenden ontvangen tegen die tijd een uitnodiging in de brievenbus. Tijdens deze straatavond
gaan in gesprek met bewoners en lokale ondernemers van dit straatdeel.
Waar kunt u informatie vinden?
Wilt u de plankaart inzien die we tijdens de bijeenkomst in maart hebben gepresenteerd?
Kijk dan op de site van de gemeente Bernheze: www.bernheze.org. Wilt u tussentijds op de hoogte
blijven?
Volg ons dan op facebook!
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