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Geachte heer, mevrouw, 

Eind oktober 2019 hebben we verschillende georganiseerde belangengroepen en ondernemers-

verenigingen ontvangen om extra informatie op te halen over de provinciale weg N284. Ook hebben 

we via onze website geïnteresseerden gevraagd om te reageren op de opgehaalde informatie en 

gevraagd of ze hierop nog aanvullingen hadden. De N284, die vele dorpen in de Kempen verbindt, is 

aan vervanging toe. Kijkend naar de doorstroming, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en 

leefbaarheid zijn er op deze weg diverse knelpunten. Door deze knelpunten ontstaan regionale 

problemen, zoals files op spitstijden, sluipverkeer door dorpen en gevaarlijke situaties voor fietsers 

en voetgangers om over te steken.  

Voorkeursalternatief N284 

Wat de gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en de wethouders van de gemeenten Bladel, 

Reusel-De Mierden betreft is dit in 2026 verleden tijd. Zij kiezen eind maart op basis van de 

opgehaalde informatie een voorkeursalternatief N284. In dit pakket is de combinatie van groot 

onderhoud met het aanpakken van kruispunten beschreven met daarbij de forse investeringen in de 

fietsinfrastructuur en Openbaar Vervoer. Met het aanpakken van de N284 worden ook andere 

ontwikkelingen mogelijk zoals de Egyptische poort, bedrijventerreinen de Sleutel en Kleine Hoeven 

en de ontwikkeling van beekdal de Groote Beerze. Met dit integraal maatregelenpakket is dit gebied 

weer goed bereikbaar voor de toekomst. 

Inloopbijeenkomst 31 maart 

Graag nodigen we u uit voor de inloopbijeenkomst op dinsdagavond 31 maart van 20.00-22.00 uur 

op het gemeentehuis van gemeente Bladel (Markt 21). Wij lichten het voorkeursalternatief dan graag 

aan u toe. Uiteraard heeft u deze avond volop de gelegenheid om vragen te stellen aan onze experts. 

Aanmelden 

Graag vernemen wij of u aanwezig kunt zijn. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar N284@bladel.nl. 

Bent u verhinderd? Dan horen we graag of en zo ja wie u kan vervangen. Heeft u naar aanleiding van 

deze brief nog opmerkingen of vragen? Stuurt u mij dan even een e-mail naar N284@bladel.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens gemeenten Bladel, Reusel- De Mierden en de provincie Noord-Brabant 

 

 

Mark van den Hoven 

Projectmanager N284  
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