
 

1 juli 2020 

 

 

Openbare Klankbordgroep 

 

Georganiseerd BurgerOverleg Hapert 



Vrijkomende locaties  

‘Den Tref’ en ‘Het Palet’ 

Toelichting door wethouder D’Haens 

Uit het raadsprogramma: 

• In de becijfering van het netto-investeringsbedrag 

is rekening gehouden met het in herontwikkeling 

brengen van de bij ingebruikname van de nieuwe 

gebouwen vrijkomende ruimtes op het Paletterrein 

en bij Den Tref.  

• Verwacht wordt dat de opbrengst daarvan ruim  

     € 2.1 miljoen euro zal zijn.  

 

• Relatie met Woonvisie gemeente Bladel – 

Stedenbouwkundig Plan Kern Hapert 
 

 



PROVINCIALEWEG 

 

Waar werken we aan? 

Hoe ver zijn we? 

 
Voorkeursvariant N284 staat op de agenda van 
de raad van 8 juli a.s. 

 

Colleges hebben een voorkeursvariant gekozen 
en voorgesteld aan de raad. 

 

Er zijn vier varianten onderzocht. 

 

Variant 2 is de voorkeursvariant 

 

 

 

 

 



Keuze voor scenario 2: Kruispunten en slimme oplossingen 
Lost de knelpunten op en draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit 



Is dit ontwerp definitief? Nee! 

• Het is nog een schetsontwerp dat het principe voorstel voor verkeer 

weergeeft (o.a. wegprofiel, fietsroutes, kruispuntvorm) om een zo veilig 

mogelijke structuur te creëren; 

• Dit ontwerp geeft nog niet de exacte inpassing weer binnen de 

eigendomsgrenzen, voor inpassing van geluidsvoorzieningen, ontwerp 

van watergangen, oplossen van hoogteverschillen, etc. etc.; 

• De presentatietekeningen laten slechts een deel van de 

groenvoorzieningen zien, bijvoorbeeld staan versterken van 

bestaande structuren niet op de tekening 

• Er zijn nog vele vraagstukken voor de inpassing, zoals nabij Reusel 

(De Kleine Hoeven), Bladel (Europalaan) en Hapert (Castersedijk);  

• We gaan deze vraagstukken in de volgende fase zoveel mogelijk 

oplossen in overleg en met hulp van aanwonenden en bedrijven; 

 

 

 



Planning 

Principe VKA 

3 februari 

Ruimtelijke 
inpassing tot 
definitief VKA  

februari-
maart 

Financiële 
verdeling + 

definitief VKA 
25 maart 

Communicatie 
raden en 
informatie 

bijeenkomst 

31 maart 

Besluitvorming 
GS en 

gemeenteraden 
cyclus juli 

2020 Planfase 

aug. 
2020-
2022 

Uitvoering 

>2022 



A. Groot onderhoud en doorstroming 

• Groot onderhoud  

• Weg en kruispunten geschikt tot 2040 

• Verkeersmanagement 

• Doorstroming  hulpdiensten 

B. Duurzaam Veilig  

• Duurzaam Veilig wegprofiel 

• Fietsstructuur incl. 2 fietstunnels 

• Hoogwaardige fietsstructuur  

• Landbouwverkeer 

     VOORKEURSALTERNATIEF 

• Samenhangend multimodaal 
(auto, fiets, OV, Smart Mobility); 

• Integraal en gebiedsgericht 
(lokale en regionale wensen); 

• Realistisch en kosteneffectief. 

 



D. Gebiedsgericht, ruimte, klimaat 
robuust 

• Bereikbaarheid bedrijventerreinen  

• Ruimtelijke inpassing o.a. beekdalen 

• Water 

• Meekoppelkansen 

 

 

C. Duurzaamheid  

• Openbaar Vervoer (haltes) 

• Smart mobility (iVRI en HUB) 

• Werkgeversbenadering 

• Energie neutrale weg 

• Circulaire en CO2-arme aanleg 



MFA-Hapert 



Stand van zaken MFA:   
 

Bouwopdracht:  

Op 7 mei jl. verstrekt aan bouwbedrijf BMV ( Bouwers 

Met Visie ) uit Veldhoven.  

 

BMV zal gaan werken met o.a. de volgende onder 

aannemers:  

- CK2 adviesbureau voor bouwconstructies uit 

 Bladel 

- Van Hout adviseurs en installateurs uit Veldhoven  

- Jan van de Ven elektrotechniek uit Bladel 

- geWOON architecten uit Bladel 

 

Contactgegevens BMV: 

Projectleider Frank Waterschoot uit Hoogeloon 

Tel. 040 – 294 11 94 / e-mail info@bmv.nl 

Later ook: de uitvoerder op de bouw 



Afstemming en communicatie:  

 

- 11 juni jl:   

afstemming aannemer met direct betrokken partijen  

( de toekomstige hoofdgebruikers én de aanwonenden 

van de bouwlocatie )  

over hoe de bouw  

én alle verkeersbewegingen van en naar de bouwlocatie  

zodanig te organiseren dat daar zo weinig mogelijk 

overlast van wordt ondervonden.  

 

- Periodiek: 

o nieuwsbrief voor direct betrokken partijen 

o persbericht  

o facebookpagina MFA Hapert 

 ( Imca van der Weem fotografie en Marije 

 Fransen van Ontwerpbureau Kleur M ) 

o webcam t.b.v. time-lapse  

o GBOH: toelichting stand van zaken  



 

 

Planning:  

 
Op maandag 22 juni jl. gestart met de voorbereiding op 

de daadwerkelijk start. 

 

- BMV werkt de opdracht nader uit zodat de vereiste 

vergunningen kunnen worden afgegeven 

- Inmiddels bouwhekken geplaatst en sloop 

Marnixschool en pastoorswoning 

- Tot de zomer nog resterende archeologische, bodem- 

en sonderingsonderzoeken 

- Week 34 ( 17-21 augustus ) = ná de bouwvak - voor 

start school: puin breken op locatie  

- September / oktober: bouwrijp maken terrein en 

(verder) inrichten bouwplaats 

- Start bouw 2 november 2020 

- Oplevering bouw 1 april 2022 

- Start ingebruikname: rond de zomer van 2022 



Wat nog meer:  
 

Achter de schermen wordt ( met de betrokken partijen ) 

verder druk gewerkt aan:  

 

- concretiseren plan inrichting omgeving / openbare ruimte 

MFA, 

 

 begin september afstemming met hoofdgebruikers 

 MFA 

 eind september inloopavond 

 vaststellen inrichtingsplan omstreeks 1 november 

 2020 

 

- oprichten nieuwe stichting die de accommodatie gaat 

beheren en exploiteren,  

 

 



- het interieurontwerp ( inclusief hergebruik van materialen 

uit de kerk ), 

 

stapsgewijze aanpak samen met de hoofdgebruikers  

 ( sfeer / uitstraling / kleurstelling / functionaliteit van  

 inrichting en meubilair ) 

 ( als geheel harmonieus, maar als afzonderlijke 

 gebruiker onderscheidend ). 

 

4e kwartaal 2020 vaststellen ontwerp en start aanbesteding.  

 

- de invulling van een aantal stelposten zoals:  

 

o de bar in de foyer en de grote zaal, 

o de keuken,  

o de akoestiek en theatertechniek, 

o sfeerverlichting  



PROJECT  

GANZESTRAAT-NIEUWSTRAAT 
 

Uitvoerder:   firma van der Zanden uit Moergestel. 

Planning:      (start fase 1) 13 mei 2019 

Einde werk:  eind maart 2020 (=planning) 

                       inclusief asfalteren Ganzestraat  en  

                       aanpassen vijver en park 

 

Resultaat: 

Veel positieve reacties op aannemer en ontwerp; 

Aannemer heeft geëvalueerd onder aanwonenden; 

Vanuit bewoners: minder geluid, geen klachten over trillingen meer; 

In deze nieuwe 30-KM zone wordt nog steeds hard te hard gereden 

(wellicht matrixborden); 

Te weinig parkeerplaatsen; 

Nieuwe zebrapad. Daar wordt regelmatig geen voorrang gegeven.  

 

 

 

 

 

 
    



Kempisch Bedrijven Park 



Brand Van der 

Heijden Transport 



Start verkoop fase II 

De Nieuwe Wildernis 



Start bouw 

Facilitypoint 


