Verslag bewonersavond “Herinrichting Oude Baan – Oude Bredasebaan”
11 februari 2019
Aanwezig:

6 buurtbewoners;
Wethouder Van Raak;
Jan Braspenning (projectleider gemeente);
Joost Verheijen (werkvoorbereider gemeente/notulist);

Toelichting gemeente:
De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor groot onderhoud van de Oude Baan (gedeelte
gemeentegrens Baarle-Nassau tot de Oude Bredasebaan) en Oude Bredasebaan (gedeelte Oude
Baan tot de Ulicotenseweg). De gemeente heeft een presentatietekening laten maken van deze
weggedeelten volgens het principe van een duurzaam veilige inrichting als 60 km-gebied. Dit is
conform het beleid in de gemeente Alphen – Chaam. Een voorbeeld is de Oude Bredasebaan aan de
andere zijde van de Ulicotenseweg. De asfaltweg wordt 5,25m breed met een rijloper van 3,5m. In de
presentatietekening zijn een wegversmalling, 2 plateaus en 2 kruispuntplateaus opgenomen.
De herinrichting van deze weggedeelten staat in de planning om dit jaar uit te voeren.
De bewonersavond is bedoeld om aan de hand van de presentatietekening de wensen van de
bewoners te weten te komen.
Bewoners aan het woord:
• Gebruik van de weg:
o De weg wordt voornamelijk gebruikt voor landbouwverkeer in combinatie met
fietsers, wandelaars en ruiters. In het vakantieseizoen is de weg een “sluiproute”
naar de camping Ponderosa;
o Deze weg is opgenomen in wandelroutes, fietsroutes en routes voor ruiters;
o In het toeristisch seizoen is het drukker met autoverkeer;
• Route naar camping:
o De bewoners vertellen dat de verwijzing naar de camping door de gemeente zelf is
geplaatst;
o De bewoners verzoeken om de route via de Oude Baan weg te laten halen;
o De bewoners hebben enkele andere alternatieven voorgesteld voor de route naar de
camping;
• Reacties op het ontwerp:
o De bewoners zijn van mening dat de voorgestelde inrichting van de weg niet past bij
het gebruik van de weg;
o De nieuwe inrichting van de weg kan weggebruikers stimuleren om harder te rijden;
o Niet iedereen is het eens dat plateaus veilig zijn;
o De voorgestelde inrichting van de weg is volgens de bewoners gevaarlijker voor de
fietsers, wandelaars en ruiters;
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•

Wensen en voorstellen van de bewoners:
o Op grondgebied van Ulicoten is de weg smal met een relatief breed fietspad. De
bewoners vinden deze weginrichting beter passen bij het gebruik van de weg;
o De inrichting als fietsstraat (auto te gast) zou ook een optie kunnen zijn. Een
voorbeeld hiervan is in Middelharnis;
o De mogelijkheid bekijken of er op de gemeentegrens een landbouwsluis gemaakt kan
worden;
o Eventuele plateaus niet te hoog maken;
o Tijdens de uitvoering rekening houden met bereikbaarheid van woningen. In deze
straat zijn iedere 3 dagen melktransporten van het agrarische bedrijf. Hiermee
rekening houden bij de planning van de uitvoering werkzaamheden;

Afspraken:
• De gemeente laat enkele alternatieven uitwerken voor een andere inrichting op basis van de
wensen van de bewoners;
• Namens de gemeente is Jan Braspenning de contactpersoon. Bewoners kunnen hem
benaderen bij eventuele vragen of opmerkingen;

Op de website van gemeente Alphen-Chaam staat een projectpagina: https://www.alphenchaam.nl/reconstructie.html. Onder het kopje “Reconstructie Oude Bredasebaan” komen
documenten te staan over dit project.
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