
 Informatieavonden N279 Veghel-Asten
Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N279 Veghel-Asten is eind 
2018 vastgesteld. Naar verwachting zal de Raad van State dit najaar de 
beroepsschriften hiertegen behandelen. De provincie is ondertussen bezig 
met het voorbereiden van de uitvoering. Hierbij willen we omwonenden 
en andere belanghebbenden graag betrekken. Daarom organiseert de 
provincie in juni en juli vier informatieavonden.

U bent van harte welkom  van 17.00 uur tot 20.00 uur op de volgende 
avonden:

• Maandag 24 juni 
Cultuur Haven Veghel 
Verlengde Noordkade 10-12 
5462 EH Veghel 

• Donderdag 27 juni 
De Beiaard 
Pastoor de Kleijnhof 21 
5721 CR Asten 

• Maandag 1 juli 
Ontmoetingscentrum Vierbinden 
Otterweg 27 
5741 BC Beek en Donk 

• Donderdag 4 juli 
Parkzicht 
Dierdonkpark 6 
5709 PZ Helmond
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Over de N279 
Veghel-Asten
Een toekomstbestendige 
N279 Veghel-Asten 
is essentieel voor de 
economische kracht van 
Zuidoost-Brabant. Ook 
is de weg belangrijk 
voor het bereikbaar en 
leefbaar houden van 
de regio. De provincie 
Noord-Brabant, de 
gemeenten Meierijstad, 
Helmond, Asten, 
Gemert-Bakel, Laarbeek 
en Deurne, Waterschap 
Aa en Maas en 
Rijkswaterstaat werken 
daarom samen aan 
het vlotter, veiliger en 
slimmer maken van de 
N279 Veghel-Asten.



U kunt zelf bepalen wanneer u binnenloopt. Medewerkers van de provincie 
praten u tijdens de avonden bij over de beroepsprocedure bij de Raad 
van State, de aanbesteding van het project, wanneer en hoe de omgeving 
hierbij betrokken wordt en de andere voorbereidingen die op dit moment 
plaatsvinden. Ook zijn er tafels aanwezig waarop verschillende onderdelen 
van het ontwerp worden uitgelicht. U kunt daarnaast uw overige vragen en 
opmerkingen kwijt bij medewerkers van het project. Uw inbreng nemen we 
mee bij de voorbereiding en uitvoering van het project.

Onderdeel van 
SmartwayZ.NL
De provincie Noord-
Brabant, provincie 
Limburg, het ministerie 
van Infrastructuur & 
Milieu, Rijkswater-
staat, gemeenten in 
Brabant en Limburg, 
maatschappelijke- en 
belangenorganisaties 
en markt- en kennis-
partijen hebben de 
handen ineengeslagen. 
Onder de koepel 
van het programma 
SmartwayZ.NL werken 
ze samen om de 
bereikbaarheid in Zuid-
Nederland te verbeteren. 
Dit programma bestaat 
uit acht samenhangende 
deelopgaven, waarvan 
de N279 Veghel-
Asten er één is. Deze 
gezamenlijke aanpak 
moet leiden tot het 
vlotste, veiligste, robuuste 
en slimste mobiliteits-
netwerk van Nederland. 
Voor meer informatie: 
www.smartwayz.nl.
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