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PS stellen opnieuw gewijzigd PIP N69
en 1e herziening vast
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben
bekend gemaakt dat Provinciale Staten van NoordBrabant (PS) bij besluit van 22 september 2017 het
opnieuw gewijzigde provinciaal inpassingsplan ‘Nieuwe
Verbinding Grenscorridor N69’ hebben vastgesteld. Het
provinciaal inpassingsplan maakt een nieuw aan te
leggen verbindingsweg mogelijk tussen de bestaande
N69 (Luikerweg) en de A67 en is op 9 september 2016
door Provinciale Staten vastgesteld. Het plan is
aangepast ter voldoening aan de tussenuitspraak van
de Raad van State d.d. 17 mei 2017. Door het besluit
van PS kan Raad van State een definitief oordeel geven
over het PIP Grenscorridor N69 en het onherroepelijk
maken. De verwachte uitspraak is eind 2017.

Lees verder ››

Veel animo voor
inloopinformatiebijeenkomst LEADER
Grenscorridor N69
Wist je dat er een netwerk is van inwoners,
ondernemers, organisaties en overheden die samen
willen bouwen we aan een beter leven in het
Grenscorridorgebied? Zij organiseerden op 20
september jl een informatiebijeenkomst over het nieuwe
subsidieprogramma LEADER Grenscorridor N69. De
bijeenkomst was druk bezocht. Een goed signaal dat
het leeft in het Grenscorridorgebied! In een
presentatie kreeg men meer info over de
subsidieregeling, maar ook al rondlopend kon men
informatie opdoen. Voor bezoekers die al een goed idee
hadden en wilden weten hoe dit moet worden omgezet
naar een subsidieaanvraag, was er de workshop ‘Van
idee naar aanvraag’.
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Wandelen door natuur en historie in
Bergeijk
Uit het Eindhovens Dagblad van 29 september 2017:
In Bergeijk aan de zuidkant van het dorp gelegen is
nieuwe wandelroute ‘Luchtkasteel en Hoekerbeemden’
geopend. Op initiatief van de Heemkundekring Bergeijk
en de gemeente Bergeijk is in 2013 een wandelpad
aangelegd op een cultuurhistorisch terrein van ongeveer
5,5 ha tussen het riviertje de Keersop en de kern
Bergeijk. Het eerdere wandelgebied is aan de zuidkant
van de Keersop uitgebreid met ongeveer 23 hectare van
Staatsbosbeheer. Het nieuwe wandelgebied is tot stand
gekomen door samenwerking tussen de gemeente
Bergeijk, de Heemkundekring Bergeijk,
Staatsbosbeheer, Waterschap de Dommel en de
provincie Noord-Brabant, die mede bijgedragen heeft in
het kader van de Gebiedsimpuls Grenscorridor N69.
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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