Nieuwsbrief Kempenbaan Veldhoven
Veldhoven, 7 mei 2020

Dit is de 25e nieuwsbrief over de Kempenbaan en de nieuwe aansluiting op de A67.
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de werkzaamheden, de
wijzing in de planning van de bomenkap langs de Kempenbaan en het raadsbesluit om de
onderdoorgang Moormanlaan aan te leggen. U kunt eerdere nieuwsbrieven terugvinden
op de website www.kempenbaanveldhoven.nl.
Wij hopen dat deze nieuwsbrief u in goede gezondheid bereikt. Zolang het verantwoord
is, blijven wij achter de schermen werken aan een betere bereikbaarheid van Veldhoven.
De komende jaren wordt de gehele Kempenbaan vanaf de aansluiting N2/A2 tot en met
de Locht richting Steensel vernieuwd. Sinds 14 april 2020 is gestart met de
uitvoeringswerkzaamheden Kempenbaan West. Het middendeel van de Kempenbaan is al
in 2014 vernieuwd. Het oostelijk deel volgt later.

Voortgang van de werkzaamheden
De werkzaamheden voor de aanleg van de aansluiting A67 zijn in volle gang. Het zand
voor de taluds voor het viaduct wordt momenteel aangevoerd en aangebracht.

De komende weken lopen er regelmatig ecologen rond op het werkterrein om hagedissen
af te vangen en ze buiten het werkterrein vrij te laten. Speciale amfibieënschermen
voorkomen dat de hagedissen weer het werkterrein inkomen.

Ecologen aan het werk
In de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 mei en in de nacht van dinsdag 19 op
woensdag 20 mei zijn het tankstation Oeienbos (Esso) en de verzorgingsplaats langs de
A67 gesloten. De aannemer gaat langs de vluchtstrook zogeheten barriers (afzettingen)
aanbrengen ter voorbereiding van de aanleg van de nieuwe toe- en afritten van de
aansluiting op de A67. Hierdoor zijn de toe- en afrit naar het tankstation en de
verzorgingsplaats ‘s nachts afgesloten.
De barriers blijven gedurende enkele weken staan, om zo veilig te kunnen werken aan
de nieuwe toe- en afritten. De vluchtstrook langs de A67 is dan tijdelijk buiten gebruik.
Wanneer de barriers worden verwijderd, zullen het tankstation en de verzorgingsplaats
weer tijdelijk afgesloten worden. Wanneer het zo ver is, wordt u hierover geïnformeerd.
Kap bomen langs Kempenbaan uitgesteld
In nieuwsbrief 23 hebben we aangekondigd dat de bomen en struiken langs de
Kempenbaan gekapt zouden worden vanaf 15 maart. Uit inventarisaties van ecologen is
gebleken dat er veel nestelende vogels zitten in de bomen en de struiken. Om die reden
wordt de bomenkap uitgesteld tot na het broedseizoen dit jaar. Bekeken wordt wat de
gevolgen zijn voor het verleggen van de kabels en leidingen en het aanbrengen van de
geluidsschermen. Als er meer duidelijk is over de planning, wordt u hierover
geïnformeerd.
Raad geeft groen licht voor aanleg onderdoorgang Moormanlaan
Op 14 april heeft de gemeenteraad besloten dat er een tunnel komt voor fietsers en
voetgangers onder de N69. Deze tunnel zorgt voor een veilige en directe verbinding via
de Moormanlaan voor fietsers en voetgangers. Fietsers hoeven niet langer om te fietsen
via de rotonde Zilverbaan. Het besluit komt tegemoet aan de zienswijzen die zijn
ingediend door verschillende bewoners op het ontwerp van de Kempenbaan West en de
aansluiting op de A67, tegen afsluiting van de Moormanlaan.

Meer informatie
Komende jaren verbeteren we de Kempenbaan ingrijpend. Wij zorgen ervoor dat de
Kempenbaan en omgeving bereikbaar blijven. Door u goed te informeren over de
werkzaamheden en omleidingen willen we de overlast zo veel mogelijk beperken. Heeft u
vragen over de ontwikkeling van de Kempenbaan anders dan de werkzaamheden
Kempenbaan West? Kijk dan op www.veldhoven.nl/kempenbaan of neem contact op per
mail: gemeente@veldhoven.nl of telefonisch via 14040.

