Herinrichting Oude Provincialeweg te Hapert
1e klankbordgroepoverleg – 19 november 2020

Uitgangspunten
- Planning: dit project in relatie met de MFA & N284
voorbereiding 2021, uitvoering start na in gebruikname
MFA (=zomer 2022) en N284 (uitvoering > 2023)
- Kaders: Het verkeersproject is opgeschaald naar een
integraal project waarbinnen wegen / riool / verlichting /
groen en verkeer wordt samengewerkt.
- Schetsen ontwikkelingen: MFA en N284,
Stedenbouwkundige Visie Hapert is vastgesteld
- Nieuw Verkeersvisie 2021-2030 is in voorbereiding.

Ruimtelijke blik op de weg
• Drie deelgebieden met eigen karakter
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Functies
Parkeren
Groen
Verkeer en veiligheid

midden

oost

De ontwerp-uitdagingen
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(Rechte) karakter van de weg
Bomen en groen
Materialisatie
Nieuwe ontwikkelingen (centrum / MFA)
Kruising met Burg. V. Woenseldreef
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Plek van fietser op rijbaan
Oversteekbaarheid
Verkeer (snelheid / geluid / veiligheid én parkeren)
Entrees oost- en westzijde
Ver-rommeling
Openbaar Vervoer enz.

• Snelheid
• Veiligheid
• geluid en trillingen
• Plek en ruimte van de FIETSER op de rijbaan
• Te smal
• Visueel te weinig ruimte
• Concurrentie met geparkeerde auto’s
• Oversteekbaarheid
• Parkeerplaatsen
• Te smal
• Niet verminderen
• Laden en lossen

Veiligheid &
Comfort (Geluid en trillingen)

• Cultuur-historische karakter van de weg
• Toegangsfunctie voor het dorp
• Groen en bomen (belangrijk)

Overige aandachtspunten
(bereikbaarheid / esthetisch /
klimaat)

Participatie: hoe betrekken we aanwonenden / belanghebbenden
• Project-website: https://n284.nl/waar-werken-we-aan/
71 reacties ontvangen van aanwonenden via de projectwebsite
Reacties zijn gegeven vanuit het gehele plangebied (goede spreiding)

• Rode draad reacties:
o Overlast: geluid en trillingen, slecht wegdek, slechte fundering, te hard rijden
o Verkeersveiligheid: fiets, voetganger, laden & lossen
o Belangrijk: voldoende parkeerplaatsen, dorpse uitstraling, behoud groen,
goede doorstroming/bereikbaarheid
• Instellen van een klankbordgroep van aanwonenden bij voorbereidingen
• Bewonersavond(-en?) waarbij voorkeur van klankbordgroep wordt ingebracht.

Proces klankbordgroep tot nu toe
4 bijeenkomsten ‘online’ (november-maart)
Voorbereid door RA-Infra en gemeente

Besproken:
- De uitdagingen en de ambities
- Oude Provincialeweg kent ‘3-gezichten’
- Huidige functie blijft: (doorgaand verkeer, (vracht-)auto, fiets,
OV, parkeren, winkels, publiek aantrekkende bedrijven)
- Beperkte ruimte voor al deze functies
- Nieuwe inrichting biedt kansen
- Welke materialen gaan we gebruiken (voor- en nadelen)

Oplossingsrichting

AFWAARDEREN
(= SNELHEID OMLAAG)
GELIJKWAARDIGHEID
(DUURZAAM VEILIG)
Komt overeen met de landelijke trend:
binnen de bebouwde kom naar 30 km/h

• Lagere Snelheid
= vergroten veiligheid
= verminderen geluid en trillingen
= vergroten oversteekbaarheid
(Profiel even breed, maar anders ingericht)
• Plek en ruimte van de Fietser op de rijbaan
• Verbreden fietsstroken
• Versmallen rijstrook
• Parkeerplaatsen
• Verbreden parkeerplaatsen
• verhoogd
• Laden en lossen / verkeerscirculatie

(t.b.v. uitwerking standaardprofiel)
Dit is de bestaande situatie, een foto gemaakt via Google Earth.
De foto is gemaakt ter hoogte van de bakker en hypotheekadviseur
(rechts) en de woonzaak en verfwinkel links. In de verte is de bushalte
gelegen.
Dit deel is representatief en herkenbaar voor het ‘stedelijke deel’ van de oude
provinciale weg.

Om verschillende alternatieven in het profiel te kunnen toetsen, beoordelen
en inzichtelijk maken hebben we een vereenvoudigd model gemaakt van
bovenstaand straatdeel.
Huizen zijn blokjes geworden,
materialen zijn vereenvoudigd. Maar de maatvoering is hetzelfde.
Met dit model kunnen we vrij eenvoudig verschillende oplossingsrichtingen
uitproberen, toetsen én inzichtelijk maken.
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- Totale rijbaanbreedte: 6 m
(excl. molgoten)
- Aan twee zijden parkeren
- Te smalle parkeerplaatsen (1,9 m)
- Smalle fiets-suggestiestroken
(90 cm)
- Hagen nemen ruimte in in het
smalle profiel
- Bomen staan in de parkeerstroken
- Twee ruime loopstroken van
1,6 tot 2,1 m.

ÉÉN TWEERICHTINGEN-FIETSPAD + ÉÉN PARKEERSTROOK

o
o
o

Overstekend fietsverkeer!
Aandachtspunt is hoe bewoners noordzijde op het fietspad kunnen komen.
Daardoor toch weer deels fietsers op de rijbaan!

TWEE BREDE FIETSSTROKEN OP DE RIJBAAN, SMALLE RIJSTROOK EN TWEE PARKEERSTROKEN

1,9 - 2,8 m

1,9 - 2,8 m
loopstrook

2,25 m
parkeerstrook

1,9 m
fietsstrook

2,8 m
rijbaan

1,9 m
fietsstrook

2,25m
parkeer
strook

- Totale rijbaanbreedte: 6,5 m
- Gelijkwaardige kruisingen
- Aan twee zijden parkeren
- Ruime parkeerplaatsen (2,25 m)
- Brede fiets-suggestiestroken (1,9 m)
- Haagblokken en bomen in parkeerstroken (bomen deels gehandhaafd)
- Twee ruime loopstroken; 1,9 a 2,8 m.

VOLGENDE KLANKBORDGROEP:
23 SEPTEMBER 2021

In volgende GBOH-vergaderingen:
- stand van zaken
- nieuwe ontwikkelingen

