


Nieuwsbrief december 2018 Traverse Heeswijk-Dinther 

Het einde van het jaar is al in zicht. De hoogste tijd om u weer te informeren over de ontwikkelingen en 
acties rondom de Traverse. 

Wat is er tot nu toe gebeurd? 
Tijdens de eerste bewonersavond in juli heeft u aangegeven wat u belangrijk vindt bij de herinrichting 
van de Traverse. Hier is de basis en rode draad voor ons ontwerpproces gelegd. Dat ziet u in het 
schema hieronder: 

Speerpunten herinrichting Traverse tijdens eerste inloopavond 
35 +-----------------------------------

30 +-----------------------------------

Op 22 november kwamen we voor een tweede bewonersbijeenkomst bij elkaar in de aula van 
gymnasium Bernrode. Er kwamen naar schatting 180 bewoners en overige belangstellenden naar deze 
avond. Een geweldige opkomst, wat duidt op een grote betrokkenheid binnen het dorp voor de Traverse. 

Tijdens de tweede bewonersavond is er in het eerste deel van de avond informatie gedeeld vanuit de 
projectgroep en hebben we het voorkeursontwerp van het smal en breed profiel gepresenteerd. 

In het tweede deel van de avond legden we aan de aanwezigen een viertal vragen voor, waarbij ze aan 
konden geven of ze het er 'mee eens' waren of 'niet mee eens'. Uit dit interactieve deel van de avond 
blijkt dat we op de goede weg zitten met het ontwerp. Zo'n 95 procent van de aanwezigen heeft de 
vragen positief beantwoord: 

1. Zo bent u het onder andere eens met 30 km zone over de gehele Traverse. 
2. Het smalle profiel bestaat uit een rijbaan met fietsstroken en een smal en breed voetpad. Dit is 

volgens u de oplossing waarin de uitgangspunten het best vertaald zijn. 
3. Over de eenduidige uitstraling, fietsers op de rijbaan en de invulling van groen in plaats van 

parallelwegen in het brede profiel bent u erg te spreken. Zijwegen krijgen een rechtstreekse 
aansluiting op de Traverse. 

4. U vindt het een juiste oplossing te gaan voor beleving zoals pleinen en markante plekken, in plaats 
van drempels en sluizen. 

De aanwezigen hebben ook kritische kanttekeningen geplaatst en nuanceringen gegeven. Deze 
opmerkingen en aanbevelingen nemen wij mee in ons ontwerp. 



Voorkeursontwerp brede straten Voorkeursontwerp smalle straten 

Sfeerimpressie pleinen/ markante plekken t.h. v. Antoon Coolenstraat en Aa-Kantstraat 

Naast het verwerken van de verkregen informatie uit deze gesprekken, werken we op allerlei fronten aan 
het project. Zo hebben we hard gewerkt om het project meer bekendheid te geven. Denk hierbij aan een 
projectlogo, facebookpagina, informatie op de gemeente website en meer berichten in de plaatselijke 
media. Dit alles om u zo goed mogelijk te voorzien van informatie, maar ook om zoveel mogelijk 
informatie van u te krijgen. Uit de opkomst van de tweede bewonersavond kunnen wij opmaken dat het 
project steeds meer bekendheid krijgt en dat uw betrokkenheid groeit. Hier zijn wij erg blij mee! 

Onderzoeken 
Er lopen behoorlijk wat onderzoeken of deze zijn al uitgevoerd. Denk hierbij aan o.a. verkeerstellingen, 
kentekenonderzoek en bomenonderzoek. 
Uit de bijeenkomsten bleek er grote behoefte te zijn aan duidelijkheid over het aantal 
verkeersbewegingen op de Traverse. Uit onderzoek kwam naar voren dat 85% van het verkeer op de 
Traverse bestemmingsverkeer is. 

Wat valt er onder het project? 
Er komen regelmatig vragen tijdens bewonersavonden over de 'vierde poot' aan de rotonde bij 't Retsel 
in Heeswijk Dinther. Wij willen benadrukken dat dit géén onderdeel uitmaakt van het project Traverse. 
Het project Traverse omvat de herinrichting van de Gouverneursweg, Hoofdstraat, St. Servatiusstraat, 
Raadhuisplein, Edm. Van Dintherstraat en de Brouwersstraat. Daarbij hoort ook het aansluiten van de 
zijstraten. 

In 2022 staat er een onderzoek gepland naar de vierde poot. Dan zal duidelijk worden of deze er wel of 
niet komt. Hierop wachten zou vertraging voor de Traverse betekenen. 



Wat gaat er verder gebeuren? 
Medio maart/april 2019 presenteren wij een voorlopig ontwerp, hierbij krijgt u een duidelijk beeld van de 
inrichting, groenstructuur, water, uitritten, parkeren en pleinen /markante plekke n van de hele Traverse. 

De uitvoeringswerkzaamheden verlopen de komende jaren in verschillende fasen. Zodra we op 
detailniveau gaan ontwerpen, gaan we in werkgroepen het gesprek aan met bewoners en lokale 
ondernemers van een bepaald straatdeel. Op sommige stukken kunnen deze avonden al parallel gaan 
lopen met ons ontwerpproces, voorafgaand aan de derde bewonersavond. 

Wilt u op de hoogte blijven? 
De gemeente vindt het van groot belang dat de Traverse breed gedragen wordt vanuit de omgeving. We 
gaan tenslotte 'samen van provinciale weg naar dorpsstraat!' 

Wilt u de plannen inzien die we tijdens de bijeenkomst in november 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! 

Fijne feestdagen 
Wij willen u bedanken voor uw input afgelopen jaar en wij wensen u prettige feestdagen en een gezond 
2019. 

Hopelijk zien we u tijdens de bijeenkomst volgend jaar, want uw input blijft van groot belang voor ons. 
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