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Provincie en Boskalis leggen energieneutrale Nieuwe N69 aan
In december tekenden provincie Noord-Brabant en
Boskalis Nederland het contract voor de aanleg van de
Nieuwe N69. Zij hebben daarbij een weg voor ogen die
uitblinkt in duurzaamheid. Boskalis wil nog dit jaar de
schop in de grond steken voor de aanleg van deze weg.
Lees verder ››

Voorbereidende werkzaamheden
Nieuwe N69 in volle gang
Voordat eind dit jaar de schop de grond in kan, moet er
nog veel gebeuren. De provincie heeft zich met het
team van Boskalis Nederland inmiddels gevestigd in
Veldhoven. Vanuit daar worden alle voorbereidingen
getroffen voor de aanleg van deze weg. Ook in het
plangebied zelf zijn de eerste activiteiten zichtbaar.
Lees verder ››

16 april informatieavond Nieuwe N69
Op 16 april organiseren provincie Noord-Brabant en
aannemer Boskalis Nederland een
informatiebijeenkomst over de Nieuwe N69. Op deze
avond stellen beide teams zich graag aan u voor en
nemen zij u op hoofdlijnen mee in de aanbieding van de
aannemer, werkwijze en planning voor de aanleg van
de nieuwe weg.
Lees verder ››

LEADER-subsidie voor
Natuurbelevingscentrum Buiten
De gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 bestaat niet
alleen uit het aanleggen van een nieuwe weg, maar
biedt ook kansen voor het omliggende
plattelandsgebied. Ondernemer Ronald Brugmans
greep zijn kans met natuurbelevingscentrum ‘Buiten’ in
Waalre. De subsidie is bedoeld voor lokale initiatieven
die het gebied aantrekkelijker maken en verbeteren.
Lees verder ››

Aansluiting A67: kap bomen fase 1 en
archeologisch onderzoek
Aan weerszijden van de A67, ter hoogte van tankstation
Oeienbosch, heeft gemeente Veldhoven het eerste stuk
bos gekapt vanwege de aanleg van de Kempenbaan
West en de aansluiting met de A67. Vervolgens is het
archeologisch onderzoek gestart.
Lees verder ››

Grenscorridor N69 is een integrale opgave die bestaat uit een maatregelenpakket om de al 30 jaar
durende leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblematiek in het gebied op te lossen. Er komt een
oplossing voor regionaal en lokaal verkeer én de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbetert.
Voor reacties, suggesties en vragen over de N69 kunt u contact opnemen met het programmateam
N69@brabant.nl | www.grenscorridorN69.nl.
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