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ID-1 ID-2 Variant/idee

Neem ook social return mee als
eis in het contract (en dan met de
toepassing van social return met
medewerkers van de
zorgboerderij)
Op verschillende locaties wordt
verzocht om geluidwerende
voorzieningen.
Het ontwikkelen van een totaal
fietspadennetwerk, geschikt voor
hogesnelheidsfietsen, voldoende
breed en volledig gescheiden van
het overige verkeer of waarbij het
overige verkeer ondergeschikt is
aan het fietsverkeer.
Doorzichtige geluidschermen

Provinciale mogelijkheden
benutten
Het
betrekken van andere dan
infrastructurele maatregelen bij het
bereiken van de doelstellingen.
Fijnstof: Bewoners vragen zich af
of maatregelen die worden
getroffen wel werken.
Het uitbreiden van het 100 km per
uur snelheidsregime naar het
westen bij Waalwijk.
De A59 zodanig aanpassen dat
deze geen autosnelweg meer is,
maar autoweg. In de
voorkeursvariant blijft de A59 een
snelweg.
Snelheidsverhoging op de A59 is
niet wenselijk. Zal actie blijven
voeren om snelheid niet te
verhogen.
Het verhogen van de max snelheid
nr 120 km/uur betreurt men ten
zeerste. De verhoging naar 130
km/u zal men tegen strijden.
Het Ei, kan dit aantrekkelijker
gemaakt worden? Wordt nu
gemeden
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A

ALGEMEEN

A
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A
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A
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B
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C
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C

ALGEMEEN

Opmerking

Het geluidsonderzoek behorende bij het PIP
wijst uit welke geluidswerende voorzieningen
nodig zijn. Deze worden gerealiseerd.
In GOL is een snelle fietsverbinding
opgenomen. De stuurgroep GOL heeft op 9
december 2016 de ambitie uitgesproken voor
een snelfietsroute. Dit wordt nader onderzocht.

Grotendeels zijn er langs de nieuwe
parallelweg dichte geluidschermen voorzien,
om een gelijk beeld met de schermen langs de
A59 te creeën. Op sommige stukken, zoals bij
de Tunnelweg is een doorzichtig geluidscherm
voorzien.

De resultaten van het onderzoek naar
luchtkwaliteit wijzen uit dat we onder de norm
blijven er dat er geen exra maatregelen nodig
zijn.
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