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Heb je het al gezien? Sinds begin maart is de eerste 400 meter van de nieuwe Traverse in gebruik 
genomen, fase 1 is hiermee afgerond en de focus ligt nu op fase 2. Uiteindelijk gaat de hoofdweg over 
een lengte van 2,6 kilometer op de schop. De Traverse wordt aangepast om meer veiligheid, verbinding 
en eenheid te krijgen. 

Samen een innovatief ontwerp 
De eerste fase is nu dus afgerond en daarom kijken we graag even terug. In 2018 zijn we begonnen met 
het ontwikkelen van het ontwerp. Dit ontwerp is samen met de inwoners tot stand gekomen. We zijn trots 
op hoe dit proces is verlopen. Door de goede samenwerking tussen de inwoners van Heeswijk-Dinther, 
Actief Burgerschap en de gemeente Bernheze is het mooie ontwerp nu werkelijkheid. 

Met de inrichting wordt er ook ingespeeld op het aanpassen van het gedrag van de weggebruiker. 
Reinier Gerritsen, landschapsarchitect zegt: “het is een mooi ontwerp wat we samen met de inwoners 
van Heeswijk-Dinther hebben ontwikkeld. Toch komt dit innovatieve ontwerp alleen tot z’n recht als 
iedereen zich op een veilige manier verplaatst en iedereen rekening houdt met elkaar. Uiteindelijk wordt 
het veilig als we samen op een veilige manier gebruik maken van deze dorpsstraat. Het belangrijkste is 
dat de weggebruiker zich houdt aan de maximumsnelheid.” 

Samen 30 = Samen veilig 
Het nieuwe ontwerp legt de focus op veiligheid. Daarbij is 
gedrag van de weggebruiker essentieel. Door een lage 
verkeerssnelheid ontstaat er al direct meer veiligheid. De 
gemeente wil graag in kaart brengen wat op dit moment de 
snelheid is van de automobilist op het al vernieuwde deel van 
de Traverse en voert daarom snelheidsmetingen uit. De eerste 
resultaten geven weer dat 85% van de automobilisten zich 
redelijk goed aan de snelheid houden. Wij streven natuurlijk 
naar 100% en hopelijk jullie ook. 
Samen 30 = samen veilig. 



2e Fase: Abdijstraat tot aan komgrens Heeswijk-Dinther 
Na het afronden van fase 1 is de focus verlegd naar fase 2. Fase 2 loopt vanaf de kruising Abdijstraat tot 
de bebouwde komgrens van Heeswijk-Dinther. Tevens gaat van de Gouverneursweg tot de Veldstraat 
een regenwaterriool aangelegd worden. De aanbesteding heeft eind mei plaatsgevonden en we zullen 
snel een aannemer kiezen. Vanaf dan wordt ook de planning opgesteld. Een onzekere factor in de 
planning is de beschikbaarheid van producten. De situatie rondom het coronavirus heeft ertoe geleid dat 
er een tekort is ontstaan aan bouwmaterialen en voornamelijk aan stenen en rioolbuizen. Dit kan impact 
hebben op de planning voor fase 2. Wij blijven jullie hierover informeren. 

Afbeelding herinrichting Fase 2. Loopt vanaf de Abdijstraat tot ongeveer de komgrens Heeswijk-Dinther. Ook 
wordt een regenwaterriool aangelegd van de Gouverneursweg tot de Veldstraat. 

Burgerinitiatief 
De gemeente Bernheze staat open voor initiatieven vanuit 
de inwoners. Nu is Ferre Otjens (7) met een mooi initiatief 
gekomen. Hij maakt zich sterk voor de aanleg van een 
regenboog-zebrapad. Ferre wil graag met het zebrapad 
laten zien dat iedereen mag zijn wie hij of zij is. De 
gemeente staat volledig achter het idee en heeft daarom 
besloten om het zebrapad aan te leggen. Op 23 juni 
starten de werkzaamheden. Het regenboogzebrapad 
komt op de grens van de Hoofdstraat en de Sint 
Servatiusstraat. 



Waar kunt u informatie vinden? 
Wilt u de voorgaande nieuwsbrieven nog eens nalezen? Kijk eens op de site van de gemeente 
Bernheze: www.bernheze.org en zoek op Traverse. 
Wilt u tussentijds op de hoogte blijven? Volg ons dan op facebook! 
https://www.facebook.com/traverseheeswijkdinther 
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