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Nadat dit voorjaar het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen 
zijn de provincie Noord-Brabant en de gemeente Deurne aan de slag 
gegaan met de ingediende zienswijzen. Daarnaast loopt het proces van 
het verwerven van de benodigde gronden. En is het gelukt om flitspalen 
te plaatsen. Binnenkort gaan we samen met aanwonenden bezig met de 
geluidsschermen. Tijd voor een nieuwe nieuwsbrief om u verder op de 
hoogte te brengen.

Zienswijzen leiden tot aangepast 
bestemmingsplan
Van 30 maart tot 11 mei 2018 lag het ontwerpbestemmingsplan ‘N270 Langstraat’, met 
de bijbehorende stukken ter inzage. Tot 11 mei konden inwoners van de gemeente Deurne 
en andere belanghebbenden zienswijzen indienen. Er zijn 33 zienswijzen ontvangen.

De Provincie Noord-Brabant en de gemeente Deurne hebben deze zienswijzen 
grondig bekeken en afgewogen op welke punten zij de plannen willen wijzigen en 
indieners tegemoet kan komen. Een veelgehoorde zorg was dat de geplande 4,5 meter 
brede parallelweg te smal is voor het gemengd verkeer van fietsers, auto’s, vracht- en 
landbouwverkeer. Dit is een zienswijze die ook in het ontwerpbestemmingsplan van 
augustus 2017 veel is ingediend en waar indieners ondanks de uitgebreide aandacht 
hiervoor in het ontwerp bestemmingsplan van maart 2018 de voorgestelde parallelweg 
als onveilig zien.  
Daarom is bekeken wat het zou betekenen als de parallelweg overal een breedte van 5,5 
meter asfaltverharding krijgt.  Wat betreft de beschikbare ruimte is het mogelijk om met 
een stukje maatwerk op de smalst beschikbare delen tot een passend ontwerp te komen. 
Een verkeersveiligheidsaudit heeft vervolgens uitgewezen dat dit aangepaste ontwerp 
veilig is. Dus in het bestemmingsplan is nu de 5,5 m brede parallelweg opgenomen. 
Tevens komen er rode stroken voor de fietsers op de parallelwegen.

Indieners van een zienswijze ontvangen een individuele reactie over wat er met hun 
zienswijze is gedaan. In het bestemmingsplan is ook een nadere toelichting opgenomen 
over geluidshinder en trillingen bij de aangepaste weg. 

Momenteel is de projectorganisatie druk doende om de motivering van keuzen en 
veranderingen te verwerken in het bestemmingsplan. Dit vraagt iets meer tijd dan eerder 
beoogd. 
Het bestemmingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad voor besluitvorming op 18 
december 2018. Daarna legt de gemeente het vastgestelde bestemmingsplan opnieuw ter 
inzage. Belanghebbenden kunnen dan een beroep indienen bij de Raad van State. 

Ook “het voornemen tot het indienen van een verzoek tot het indienen van een verzoek tot 
herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant (NNB)” heeft in de genoemde periode 
ter inzage gelegen.

De provincie Noord-Brabant en de 
gemeente Deurne richten de N270 
tussen Deurne en de grens met 
Limburg opnieuw in. Hiermee willen 
zij de veiligheid, doorstroming en 
leefbaarheid op en rond de weg 
verbeteren.

Tijdens de reconstructie van de N270 
worden onder andere de volgende 
aanpassingen doorgevoerd:
• Het maken van 3 kruispunten ter hoogte van 

de Oude Graaf/Riet en Nachtegaalweg en 
een bij de Limburgse grens. De kruispunten 
worden voorzien van verkeerslichten.

• Het veiliger maken van de weg door 
alle erfaansluitingen  te verwijderen en 
parallelwegen  aan te leggen.

• Het verbeteren van de fietsvoorzieningen.
• Het uitvoeren van onderhoud van de 

hoofdrijbaan van de N270.
• Het versterken van landschapelijke 

inpassing. 
• Het vernieuwen van openbare verlichting en 

bewegwijzering.
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Gedeputeerde Staten heeft inmiddels op het verzoek voor herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant 
(NNB) positief beslist. De wijziging Verordening ruimte i.v.m. plan N270 Langstraat, Deurne is inmiddels op 
ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar. 

En als laatste onderdeel heeft “het ontwerp saneringsprogramma N270 Langstraat Deurne” ter inzage 
gelegen over geluidsmaatregelen. Hierop zienswijzen binnen gekomen. De indieners hiervan ontvangen nog 
een antwoord.  

Naar verwachting start de uitvoering van het project begin 2020. Dit is afhankelijk van het verloop van de 
bestemmingsplanprocedure en hoe snel de grondverwerving vordert. 

Vormgeven van geluidsschermen: omwonenden 
denken mee
Er komen geluidsschermen aan beide zijden van de Langstraat vanaf het viaduct met de Milhezerweg 
tot voorbij het einde van de bebouwing van de kern Walsberg. Provincie en gemeenten betrekken direct 
aanwonenden bij de vormgeving van die geluidsschermen. Dit gebeurt tijdens twee bijeenkomsten. 
Omwonenden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. 
In de bijeenkomsten informeren provincie en gemeente hen over mogelijkheden en afwegingen bij de keuze 
van de vormgeving. Vervolgens kunnen aanwonenden aangeven wat zij belangrijk vinden. De Provincie 
Noord-Brabant en de gemeente Deurne komen vervolgens met een paar oplossingsrichtingen waarover 
aanwonenden hun voorkeur uitspreken. Een aannemer gebruikt deze informatie later in het project bij het 
ontwerpen van de geluidsschermen. 

Grondverwerving in volle gang
Voor de reconstructie van de N270/Langstraat is het nodig om gronden aan te kopen. Bijna alle huidige 
eigenaren van die gronden hebben in de afgelopen tijd een aanbieding ontvangen. Met enkele eigenaren 
zijn gesprekken in een vergevorderd stadium. Het proces van onderhandeling gaat verder. Provincie hopen 
met alle eigenaren zonder een onteigeningstraject tot een overeenkomst te komen, zodat de Langstraat zo 
snel mogelijk een veilige inrichting krijgt. 

Flitspalen als maatregel voor meer veiligheid
De afgelopen dagen zijn er 
twee flitspalen geplaatst langs 
de Langstraat. Het Openbaar 
Ministerie heeft hiermee een 
verzoek van de Provincie Noord-
Brabant, de gemeente Deurne 
en de politie gehonoreerd. De 
flitspalen zijn mede geplaatst op 
verzoek van de omwonenden. 
Doel van de flitspalen is om al 
voor de aanpassing van de weg 
de snelheid te verlagen en de 
veiligheid te vergroten. 
De palen zijn geplaatst maar er 
wordt nog niet meteen gemeten en beboet. Eerst moeten de palen aangesloten, getest en geijkt worden. Het 
Openbaar Ministerie communiceert over de werkelijke ingebruikname van de flitspalen. De politie controleert 
nu al regelmatig op snelheid op de N270.

Vragen?
Heeft u vragen? U vindt informatie op www.brabant.nl/N270. Ook kunt u contact opnemen met: Sjef 
Wilgers, omgevingsmanager van de provincie via 06 15093103 of met Jos Korsten, projectmanager van de 
provincie, via telefoonnummer 06 - 556 865 09. Ook kunt u ons bereiken via N270deurne@brabant.nl.
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