Planning
Planning PHS Meteren-Boxtel
(deelgebied Vught)

Jaar

Afronden milieuonderzoeken

2017

In Vught hebben en krijgen veel mensen direct te maken met de financiële gevolgen van de aanpassingen van het spoor. Op dit moment kunnen we hierover nog weinig met zekerheid zeggen. Globaal geldt:

Als uw woning of bedrijfspand geheel of gedeeltelijk wordt geraakt door het project:

–

dan wordt uw woning aangekocht en wordt u schadeloos gesteld op basis van de geldende Rijkswetgeving. Daarbij worden ook enkele aanvullende kosten vergoed. Niet alleen de aankoopkosten, maar ook de kosten die te maken hebben met uw financiering, verhuizing en eventueel advies van deskundigen.

Publicatie ontwerptracébesluit (OTB)
en milieueffectrapportage (MER)

Wanneer uw grond gedeeltelijk wordt geraakt door het project en in het bezit blijft van ProRail:

–

dan wordt die grond aangekocht en wordt u schadeloos gesteld op basis van de geldende Rijkswetgeving.

Als de grond alleen tijdens de bouwwerkzaamheden nodig is:

–

Voorbereiding realisatiefase
Voorbereiding realisatiefase

kunt u onder bepaalde voorwaarden de grond tegen de geldende marktprijs verhuren.

–

Vaststelling ontwerp bestemmingsplan

kan het zijn dat u schade of nadeel ondervindt door de bouw van het spoor. In sommige gevallen kan het dan zijn dat u recht heeft op een speciale vergoeding van de rijksoverheid. Het Rijk heeft regelingen voor planschade of nadeelcompensatie. Of u hier aanspraak op kunt maken is van veel factoren afhankelijk, wordt beoordeeld door een onafhankelijke instelling en wordt per individueel geval bekeken.

2018
Meer informatie hierover vindt u in de folders:

Publicatie bestemmingsplan
Vaststelling bestemmingsplan

Nadeelcompensatie

2019
–

Financiële vergoeding

–

Schade aan uw eigendommen

Voorbereiding realisatiefase

2020
2021

Realisatiefase
(inclusief omkering N65-spoor)*

Publicatie voorontwerp bestemmingsplan

Wanneer uw woning en uw grond niet worden geraakt:

–

Vaststelling tracébesluit (TB)

Planning N65 Vught-Haaren

2022
2023

Realisatiefase
Oplevering

2024
2025
Oplevering

2026

* De ‘omkering’ van de N65 en het spoor valt onder het project PHS Meteren-Boxtel (deelgebied Vught). Waar de N65 nu onder
het spoor door gaat, gaat de N65 straks over het spoor heen. De tijdelijke afsluiting duurt ongeveer 8 maanden en is voorzien
voor circa 2025.
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Afspraken bestuurlijk overleg 8 juni

Tunnel voor voetgangers en fietsers
bij N65
Bij de Rembrandtlaan komt een tunnel voor voetgangers en fietsers onder de N65 door. De tunnel
vormt een verbinding tussen het noordelijke en
zuidelijke deel van de Rembrandtlaan. Op dit
moment kunnen auto’s en fietsers over de N65
heen. Deze weg verdwijnt. Door de nieuwe
onderdoorgang blijven de verschillende wijken
van Vught goed bereikbaar voor voetgangers en
fietsers en kunnen zij de N65 makkelijk en veilig
kruisen.

Spoor Den Bosch - Tilburg
Tunnel voor voetgangers en fietsers
Kruising Aert Heymlaan/
Lekkerbeetjenlaan voor alle verkeer
N65
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PHS Meteren-Boxtel en de N65
Het verdiept aanleggen van het spoor zorgt
ervoor dat de N65 straks niet meer onder het
spoor door gaat, maar over het verdiepte spoor
komt te liggen. ProRail heeft de opdracht om
deze ‘omkering’ te realiseren. Het studiegebied
van PHS Meteren-Boxtel loopt daarvoor grofweg
vanaf de kruising N65-viaduct Taalstraat tot
de kruising van de N65-Helvoirtseweg/
John F. Kennedylaan. De onderstaande figuur
geeft dat gebied schematisch weer.

De aanpassingen die nodig zijn voor de
omkering van de spoorkruising en de N65,
worden opgenomen in het Ontwerp Tracébesluit
van de spooraanpassingen PHS Meteren – Boxtel.
De studie voor het project N65 Vught - Haaren
(project N65) voor alle overige delen wordt uitgevoerd door de gemeente Vught, de provincie
Noord-Brabant en Rijkswaterstaat. Hiervoor wordt
een bestemmingsplanprocedure doorlopen.
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Verkeersregelinstallatie en
nieuwe parallelweg

Gelijksvloers
verruimd kruispunt zonder
fietsoversteek

Ongelijksvloerse
kruising met
verdiepte N65
zonder op- en
afritten

Ongelijksvloerse
1/2 aansluiting
met verdiepte N65

Bestemmingsplan

OTB

N65 Vught - Haaren

PHS

Boxtel
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Bouwstappen verdiepte ligging
(concept)
De uitvoering bouw kan wijzigen, afhankelijk van aanpak van de toekomstige uitvoerende aannemer.

Stap 1 diepwanden maken (grond stabiliseren)

Stap 4 water uit de verdiepte ligging

Stap 2 ontgraven bouwkuip

Stap 5 afwerken van de vloer en wanden verdiepte ligging

Stap 3 dekken (overgangen) aanbrengen en vloer storten (onderwaterbeton)

Stap 6 bouwen van rails, bovenleidingen, beveiligingsinstallaties etc.

