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Onderwerp: Stelpost wegen 2021
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Aard informatie: **openbaar**

Aantal bijlagen: 2

Aanleiding

Op 25 augustus 2020 heeft het college van Heusden besloten de voorbereiding van enkele integrale 

(beheer)projecten op te starten. Hierbij is rekening gehouden met het beschikbaar stellen van de 

stelpost wegen ad € 500.000,- voor het jaar 2021. Dit wordt verwerkt in de begroting 2021. Met deze 

raadsinformatiebrief informeren wij u over onze beweegredenen.

Informatie

De geplande themabijeenkomst over de kwaliteit van onze openbare ruimte is op 17 maart helaas niet 

doorgegaan. Graag informeren wij u dit najaar over de verschillende facetten van de openbare ruimte, 

hoe het beheer en onderhoud is geregeld, hoe de huidige kwaliteit wordt gewaardeerd en op welke 

wijze wij binnen de gegeven financiële middelen zo effectief mogelijk het beheer uitvoeren. En 

vanzelfsprekend alle aandachtspunten die daarbij gelden. Een uitnodiging hiervoor volgt te zijner tijd. 

Vooruitlopend daarop vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Om met gelijkblijvende budgetten toch een kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte te realiseren, wordt 

zoveel mogelijk werk met werk gemaakt door middel van de zogenaamde integrale beheerprojecten. 

Bij het vormgeven van de integrale projectenplanning wordt vanuit de verschillende disciplines 

bekeken welke straten toe zijn aan een maatregel. Vervolgens wordt bekeken of maatregelen met 

elkaar gecombineerd kunnen worden. In de meeste gevallen ontstaat alleen op die manier een 

financieel haalbaar project. Bij het opstellen van de lijst met projecten voor 2021 is, vooruitlopend op 

besluitvorming, rekening gehouden met het beschikbaar stellen van de stelpost wegen ad € 500.000 

voor 2021. Op de lijst in bijlage 1 staan de projecten benoemd waarvan de planvoorbereiding start met 

het doel deze volgend jaar in uitvoering te brengen.

Bij de behandeling van de jaarrekening 2019 zijn vragen gesteld over de onderschrijding op het 

budget wegen. In 2019 was al bekend dat niet alle projecten dat jaar gerealiseerd zouden worden 

door een krappe voorbereidingstijd. Ook in 2020 zijn enkele projecten doorgeschoven naar 2021 in 

verband met het opschorten van het subsidietraject en vertraagde werkzaamheden derden. Een 

overzicht van deze projecten is opgenomen in bijlage 2. Hierdoor kan het voorkomen dat in een jaar 

minder en in het jaar daarop meer wordt uitgegeven dan begroot. Als we jaarlijks nieuwe projecten in 

uitvoering nemen, zal er gemiddeld geen sprake meer zijn van onderschrijding. In het najaar nemen 

wij u graag mee in deze werkwijze.

Wij hebben u toegezegd om  in een actualisatie van het ’beleidsplan wegen’ de noodzaak van de 

stelpost te onderbouwen. De themabijeenkomst van 17 maart wilden wij benutten om input op te halen 



voor dit beleidsplan. Wij hadden dan met u het gesprek gevoerd over de mogelijkheden om de 

komende jaren het beheer, al dan niet gedifferentieerd, naar een hoger niveau te tillen. 

Aangezien dit gesprek niet heeft plaatsgevonden missen wij ook de broodnodige input voor het 

beleidsplan. Om een en ander niet vertragend te laten werken stellen wij, vooruitlopend op 

besluitvorming, de stelpost wegen voor het jaar 2021 beschikbaar zodat gestart kan worden met de 

voorbereiding van de integrale beheerprojecten. Bij het opstellen van de begroting 2021 wordt er 

vanuit gegaan dat de stelpost beschikbaar is voor uitvoering van aan onderhoud wegen gerelateerde 

projecten in het jaar 2021. Na het instemmen met de begroting 2021 volgt voor het jaar 2021 geen 

afzonderlijk voorstel meer voor het beschikbaar stellen van de stelpost wegen ad € 500.000.

Bijlage(n):

Integrale beheerprojecten 2021

Stand van zaken integrale beheerprojecten 2020



            INTEGRALE (BEHEER)PROJECTEN

2020-2021



In onderstaande tabel de stand van zaken van de integrale (beheer)projecten 2020

PROJECTNAAM VOORBEREIDING UITVOERING OPMERKING  

               

Herinrichting  Kerkstraat Nieuwkuijk 2020 2020  
 Start uitvoering 
18-08-2020  

Watermaatregelen Aalbersestraat 2020    Gereed  

Drunen   2020      

Watermaatregelen Burg. Wijk 2020    Gereed  

Vlijmen   2020      

Reconstructie Admiraalsweg 2020 2021   Subsidie  

Fietspad Tuinbouwweg 2020 2021
Collegebesluit 
28 juli 2020

Mitigerende maatregelen GOL: 
Vijfhoevenlaan 2020 2021 voorbereiding

Verkeersveligheidsmaatregelen 
Achterstraat 2020 2020

Doorgeschoven
keuzes GVVP

Watermaatregelen Hertogin  2020 2020-2021  

Voorbereiding
Start uitvoering 
eind 2020  

Johanna van Brabantstr. Heusden      

Reconstructie Schubertlaan eo Vlijmen 2020 2020-2021  
Start uitvoering 
eind 2020  

Reconstructie Irenestraat eo 
Oudheusden 2020 2021

Voorbereiding. 
Start na 
werkzaamheden 
Woonveste. 



In onderstaande tabel een overzicht van de integrale (beheer)projecten 2021. 

PROJECTNAAM VOORBEREDIING UITVOERING
OPMERKIN
G  

               

Watermaatregelen Oranjeveld eo 
Drunen 2020-2021 2021      

Groot onderhoud Hogeweg Drunen 2021 2021      

       

Reconstructie Christinastraat eo 
Oudheusden 2021 2021-2022

Herinrichting Julianastraat Vlijmen 2021 2021-2022

Reconstructie Mgr Van Kesselstraat 2021 2021-2022      

Reconstructie Admiraalsweg 2020 2021

Verkeersveiligheidsmaatregelen De 
Hoeven Haarsteeg 2021 2021

Verkeersveiligheidsmaatregelen 
Achterstraat Vlijmen 2021 2021

Optimaliseren rioolstelsel diverse 
locaties 2020 2021

Aanleg DWA leiding Lipsstraat Drunen 2020 2020-2021

Fietspad Tuinbouwweg 2020 2021

Onderzoek rotonde Abt van 
Engelenlaan-Mortelweg 2020-2021

Mitigerende maatregelen GOL:
Kennedybrug 2020 2021-2022

Mitigerende maatregelen GOL:
Verkeer centrum Vlijmen 2020 2021-2022

Mitigerende maatregelen GOL:
Vijfhoevenlaan 2020 2021



PROJECT
Watermaatregelen Oranjeveld en omgeving Drunen

Kern: Drunen
Locatie: Oranjeveld, Willem Alexanderstraat, Van Haestrechtstraat, Van Malsenstraat, Van 
Arckelstraat
Voorbereiding: 2020-2021
Uitvoering: 2021
Subsidie: nvt
Beschrijving:  Riool vervanging, hemelwateroplossing, onderhoud verharding, herinrichting 
Oranjeveld
Omschrijving:
De wijk Braken-Oost is een kwetsbaar gebied als het gaat om hemelwater. Het riool en de 
verharding in de Willem Alexanderstraat, Van Haestrechtstraat, Van Malsenstraat en Van 
Arckelstraat zijn aan vervanging toe. Het is nu dan ook een logisch moment om daar werk met werk 
te maken.
Het Oranjeveld is een groen element in de wijk. Dit veld wordt nu gebruikt door spelende kinderen 
en incidenteel voor het plaatsen van kermiswagens en een circustent. Groene elementen moeten 
niet alleen vanuit klimaatdoelstellingen (waterberging, hittestress, biodiversiteit) maar ook vanuit 
sociale aspecten en gezondheid gekoesterd worden. Met het herinrichten van het Oranjeveld kan 
dan ook een upgrade aan de wijk gegeven worden en kunnen verschillende doelen gediend 
worden.

In de straten Willem Alexanderstraat, Van Malsenstraat, Van Haestrechtstraat en Van Arckelstraat 
wordt het riool vervangen en er wordt een hemelwaterriool aangelegd. Aan de bewoners wordt 
gevraagd ook een steentje bij te dragen door hun voorgevel af te koppelen (subsidie beschikbaar). 
De rijbaan wordt voorzien van nieuwe bestratingsmaterialen. Ook de Willem Alexanderstraat wordt 
voorzien van klinkers (eenheid, herkenbaarheid en waterafvoer). Trottoirs worden waar nodig 
herstraat met hergebruik van materialen,

Aan bewoners zal gevraagd worden of zij in de wijk mogelijkheden zien tot meer vergroening. Dus 
tegels eruit, groen erin. 

De wegen zijn reeds ingericht als 30 km/uur gebied. Op een enkele locatie wordt de 
snelheidsremmende maatregel aangepast om ervoor te zorgen dat water op straat afwatert naar het 
Oranjeveld. 

De openbare verlichting wordt in enkele straten volledig vervangen of voorzien van andere 
armaturen.

Participatie
De gemeente bepaalt bij raadplegen grotendeels zelf de agenda, maar ziet betrokkenen als 
gesprekspartners bij het tot stand komen van het project. 

Vergunningen
- Kapvergunning

Effect afsluiting
- Hinder voor aanwonenden.

Financiën
- Dekking door bijdrage verschillende beheerdisciplines



PROJECT
Groot onderhoud Hogeweg, Drunen

Kern: Drunen
Locatie: Hogeweg
Voorbereiding: 2020-2021
Uitvoering: 2021
Subsidie: wordt aangevraagd
Beschrijving:  Groot onderhoud verharding, hemelwateroplossing, verkeersmaatregelen
Omschrijving:
De verharding van de Hogeweg in Drunen is aan onderhoud toe. Er is sprake van verschillende 
soorten verhardingstypes en de rijbaan vertoont oneffenheden en voegwijdte. 
Vanuit water leeft de wens om een deel van de Hogeweg (tussen de Dillenburgstraat en de 
vijverpartij) af te koppelen. Ook de bermen verdienen aandacht. Het is nu dan ook het moment om 
werk met werk te maken. 

Gezien de afmeting van de Hogeweg, de lage verkeersintensiteiten en het gebruik van de Hogeweg 
door fietsers wordt de mogelijkheid onderzocht hier een fietsstraat van te maken. Van enkele 
bewoners is ook het verzoek gekomen om de mogelijkheid om (deels) eenrichtingsverkeer in te 
stellen te onderzoeken. 

Als woningen worden afgekoppeld wordt aan omwonenden gevraagd hun steentje bij te dragen 
door hun voorgevel af te koppelen. Hiervoor is subsidie beschikbaar.

De openbare verlichting aan de Hogeweg wordt vervangen.

Participatie
De gemeente bepaalt bij raadplegen grotendeels zelf de agenda, maar ziet betrokkenen als 
gesprekspartners bij het tot stand komen van het project. 

Vergunningen
-  Indien van toepassing: verkeersbesluit 

Effect afsluiting
- Hinder voor aanwonenden

Financiën
- Dekking door bijdrage verschillende beheerdisciplines



PROJECT
Reconstructie Christinastraat eo Oudheusden

Kern: Oudheusden
Locatie: Christinastraat, Bernhardstraat, Julianastraat, Gijsbertus Voetiusstraat, Beatrixstraat, 
Willem Alexanderstraat, Margrietstraat
Voorbereiding: 2020-2021
Uitvoering: 2021-2022
Subsidie: nvt
Beschrijving:  Reconstructie Christinastraat eo
Omschrijving:
Oudheusden is een kwetsbaar gebied voor wat betreft hemelwater. Het riool is aan vervanging toe 
en de verharding is aan het einde van de theoretische levensduur. Op basis van het beheerprincipe 
veilig en heel is herstraten hier aan de orde. Gezien echter de geringe meerkosten en het effect dat 
nieuwe betonstraatstenen hebben op de uitstraling, is ervoor gekozen de rijbaan te voorzien van 
nieuwe materialen. Hiermee wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de openbare ruimte.

In verschillende straten wordt de verlichting vervangen en worden er bomen gekapt en nieuwe 
bomen geplant.

De mogelijkheid wordt onderzocht om de kleine speeltuintjes aan de Bernhardstraat en aan de 
Christinastraat op te heffen, zodat er een grote nieuwe speeltuin gerealiseerd kan worden aan de 
Margrietstraat (op huidige locatie).

In de Christinastraat vernieuwt Brabant Water haar leidingnet.

Participatie
De gemeente bepaalt bij raadplegen grotendeels zelf de agenda, maar ziet betrokkenen als 
gesprekspartners bij het tot stand komen van het project. 

Vergunningen
- Kapvergunning

Effect afsluiting
- Hinder voor aanwonenden. 

Financiën
- Dekking door bijdrage verschillende beheerdisciplines



PROJECT
Herinrichting Julianastraat Vlijmen

Kern: Vlijmen
Locatie: Julianastraat
Voorbereiding: 2021
Uitvoering: 2021-2022
Subsidie: wordt aangevraagd
Beschrijving:  Herinrichting Julianastraat Vlijmen
Omschrijving:
De Julianastraat is in de cultuurhistorische waardenkaart opgenomen als gebied met een zeer hoge 
waarde. Dat betekent dan ook meteen dat op deze locatie niet alleen technische kwaliteit van 
belang is, maar zeker ook beeldkwaliteit.

De beeldbepalende bomen in de Julianastraat maken onderdeel uit van de hoofdbomenstructuur. 
Deze bomen zorgen voor flinke wortelopdruk. Voetgangers, en dan met name mensen die wat 
slechter ter been zijn, ondervinden hiervan hinder. 
Onder de bomen liggen kabels en leidingen, hetgeen zeer onwenselijk is.

Het riool in de Julianastraat wordt gerelined en er wordt een hemelwaterriool aangelegd. Aan 
bewoners wordt gevraagd hun steentje bij te dragen door de voorgevel van hun woning af te 
koppelen. Hiervoor is subsidie beschikbaar. De gebakken klinkers passen bij de cultuurhistorische 
uitstraling van de Julianastraat en worden dan ook herstraat. De trottoirs worden voorzien van 
nieuwe materialen. Ook wordt de openbare verlichting vervangen.

Ervan uitgaande dat Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat doorgaat, is het van belang dat de 
Julianastraat uiterlijk in de eerste helft van 2022 gereed is. Vanaf dat moment wordt de 
Julianastraat namelijk een belangrijke busroute.  Er zal dan ook een haltepaar gerealiseerd worden 
in de nabijheid van het gemeentehuis. Daarnaast wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn om 
het in en uitdraaien op de kruising Julianastraat – Akkerstraat mogelijk te maken. Mogelijk dat de 
reeds bestaande plateaus (en mogelijk ook in de Meliestraat) aangepast moeten worden voor het 
busvervoer. De Julianastraat wordt opgenomen binnen de 30 km/uur zone. 

Bij het schrappen van fase 4 van het Van Greunsvenpark is afgesproken de groenvoorziening op 
het Norbertusplein gelijktijdig met de reconstructie van de Julianastraat aan te pakken.

Participatie
De gemeente bepaalt bij raadplegen grotendeels zelf de agenda, maar ziet betrokkenen als 
gesprekspartners bij het tot stand komen van het project. 

Vergunningen
- Kapvergunning
- Verkeersbesluiten

Effect afsluiting
- Hinder voor aanwonenden
- Realisatie voordat GOL gereed is ivm busroute
- Gemeentehuis en Hotel zijn minder goed bereikbaar
- Afstemmen werkzaamheden Centrum noodzakelijk

Financiën
Dekking door bijdrage verschillende beheerdisciplines. Afhankelijk van keuzes (kabels en leidingen, 
vrije doorgang voetgangers en bomen) die gemaakt worden, is aanvullend krediet noodzakelijk.



 

PROJECT
Reconstructie Mgr van Kesselstraat

Kern: Vlijmen
Locatie: Mgr van Kesselstraat
Voorbereiding: 2021
Uitvoering: 2021-2022
Subsidie: nvt
Beschrijving:  Reconstructie Mgr van Kesselstraat
Omschrijving:
Het riool in de Mgr van Kesselstraat is aan vervanging toe. Tegelijkertijd wordt een hemelwaterriool 
aangelegd. 
Bewoners hebben gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om de weg te versmallen zodat het 
eenrichtingsverkeer mogelijk beter wordt nageleefd. 
De trottoirs worden voorzien van nieuwe materialen. 
Bewoners hebben aangegeven hinder te ondervinden van de Ginkgo’s (bomen) vanwege de geur 
van de zaden. Oplossingen hiervoor variëren van bomen kappen tot extra vegen. Dit wordt nader 
bekeken. 

Participatie
De gemeente bepaalt bij raadplegen grotendeels zelf de agenda, maar ziet betrokkenen als 
gesprekspartners bij het tot stand komen van het project. 

Vergunningen
- Indien van toepassing: kapvergunning

Effect afsluiting
- Hinder voor aanwonenden
- Afstemmen met werkzaamheden Centrum

Financiën
- Dekking door bijdrage verschillende beheerdisciplines



PROJECT
Reconstructie Admiraalsweg Drunen

Kern: Drunen
Locatie: Admiraalsweg
Voorbereiding: 2020
Uitvoering: 2021
Subsidie: wordt aangevraagd
Beschrijving:  Reconstructie Admiraalsweg Drunen
Omschrijving:
De Admiraalsweg staat in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) aangemerkt als 
erftoegangsweg type I. De huidige inrichting sluit hier onvoldoende op aan en vraagt dus aandacht. 
Daarnaast staat deze weg al een tijd op de planning voor wegonderhoud. Ook vanuit andere 
beleidsvelden zoals water, verlichting en groen zijn er opgaven op deze locatie. Door alle opgaven 
samen te pakken wordt werk met werk gemaakt. 

De Admiraalsweg is een belangrijke bus- en fietsroute Het snelheidsregime wordt verlaagd naar 30 
km/uur. De platanen aan de Admiraalsweg staan volgens het groenstructuurplan op de planning om 
omgevormd te worden. De verlichting wordt vervangen.
De omgeving van de Admiraalsweg kent een kwetsbaarheid voor wat betreft hemelwater. Om die 
reden wordt de Admiraalsweg afgekoppeld en worden er wadi’s aangelegd. Aan bewoners wordt 
gevraagd een steentje bij te dragen door de voorgevel van hun woning af te koppelen (subsidie 
beschikbaar). 

Participatie
De gemeente bepaalt bij raadplegen grotendeels zelf de agenda, maar ziet betrokkenen als 
gesprekspartners bij het tot stand komen van het project. 

Vergunningen
- Kapvergunning
- Verkeersbesluit

Effect afsluiting
- Hinder voor aanwonenden
- Hinder voor openbaar vervoer
- Hinder voor schoolgaande kinderen

Financiën
- Dekking door bijdrage verschillende beheerdisciplines



PROJECT
Verkeersveiligheidsmaatregelen De Hoeven Haarsteeg

Kern: Haarsteeg
Locatie: De Hoeven
Voorbereiding: 2020-2021
Uitvoering: 2021
Subsidie: wordt aangevraagd
Beschrijving:  verkeersveiligheidsmaatregelen De Hoeven Haarsteeg
Omschrijving:
Bewoners klagen over de hoge snelheden en maken zich ernstig zorgen temeer omdat ook veel 
fietsers gebruik maken van De Hoeven om naar school of anderszins te fietsen. 
Om het voor fietsers (sociaal) veiliger te maken wordt aan weerszijden van het viaduct over de 
N267 verlichting geplaatst. 

Participatie
De gemeente bepaalt bij raadplegen grotendeels zelf de agenda, maar ziet betrokkenen als 
gesprekspartners bij het tot stand komen van het project. 

Vergunningen
- Verkeersbesluit

Effect afsluiting
- Hinder voor aanwonenden

Financiën
- Dekking door bijdrage verschillende beheerdisciplines



PROJECT
Verkeersveiligheidsmaatregelen Achterstraat Vlijmen

Kern: Vlijmen
Locatie: Achterstraat
Voorbereiding: 2021
Uitvoering: 2021-2022
Subsidie: wordt aangevraagd
Beschrijving:  Verkeersveiligheidsmaatregelen Achterstraat Vlijmen
Omschrijving:
De realisatie van een snelheidsremmende maatregel in de Achterstraat is destijds uitgesteld ivm 
bouwwerkzaamheden op de hoek Achterstraat-Looiersteeg. Bewoners hebben aangegeven 
snelheidsremmende maatregelen  op andere locaties te wensen, waarbij de mogelijkheid tot 
vergroening van de straat wordt bekeken. 

Participatie
De gemeente bepaalt bij raadplegen grotendeels zelf de agenda, maar ziet betrokkenen als 
gesprekspartners bij het tot stand komen van het project. 

Vergunningen
- Nvt

Effect afsluiting
- Hinder voor aanwonenden

Financiën
- Dekking door bijdrage verschillende beheerdisciplines



PROJECT
Aanleg DWA riool (afvalwater) Lipsstraat Drunen

Kern: Drunen
Locatie: Lipsstraat
Voorbereiding: 2020
Uitvoering: 2020-2021
Subsidie: nvt
Beschrijving:  Aanleg DWA riool
Omschrijving:
Om bemalingsgebied Elshout te ontlasten en voor de nieuw te vestigen bedrijven een goede 
afvalwatervoorziening te bewerkstellingen, wordt een nieuw afvalwatersysteem voor 
bedrijventerrein Metal Valley aangelegd.

Participatie
Er is sprake van een publiek/private samenwerking.

Vergunningen
- In onderzoek

Effect afsluiting
- In onderzoek

Financiën
- In onderzoek. Zie collegevoorstel dd 4 augustus 2020



PROJECT
Optimaliseren rioolstelsel diverse locaties

Kern: gemeente
Locatie: diverse locaties
Voorbereiding: 2020
Uitvoering: 2021
Subsidie: nvt
Beschrijving:  optimaliseren rioolstelsel (overstortenbestek)
Omschrijving:
Op diverse locaties wordt het rioolstelsel geoptimaliseerd. 

Participatie
De gemeente bepaalt zelf de agenda en informeert betrokkenen.

Vergunningen
- In onderzoek

Effect afsluiting
- Naar verwachting zullen bewoners van de Costerlaan in Vlijmen hinder ondervinden

Financiën
- Dekking is voorzien in het waterplan



PROJECT
Fietspad Tuinbouwweg

Kern: Elshout/Nieuwkuijk
Locatie: Tuinbouwweg
Voorbereiding: 2021
Uitvoering: 2021-2022
Subsidie: wordt aangevraagd
Beschrijving: aanleg fietspad
Omschrijving:
De verkeerssituatie op de Tuinbouwweg, en in het bijzonder het fietsverkeer op de Tuinbouwweg, is 
al jaren een veelbesproken onderwerp in onze gemeente. Om de verkeersveiligheid zoveel als 
mogelijk te garanderen, zijn de afgelopen jaren op dit tracé al diverse maatregelen getroffen. 
Aanvullend hierop bestaat, conform het coalitieakkoord, de wens om de fietsveiligheid verder te 
stimuleren en hiervoor langs de Tuinbouwweg tussen het al bestaande fietspad ten zuiden van de 
d’Oultremontweg en de rotonde Abt van Engelenlaan een vrijliggend fietspad aan te leggen. De 
tracéverkenning is inmiddels afgerond. Conform collegebesluit dd 28 juli 2020 wordt de 
voorbereiding van de planologische procedure opgestart.

Participatie
De gemeente bepaalt bij raadplegen grotendeels zelf de agenda, maar trekt hierbij nauw op met 
betrokkenen.

Vergunningen
- In onderzoek

Effect afsluiting
- Hinder voor aanwonenden

Financiën
- Krediet wordt aangevraagd



PROJECT
Mitigerende maatregelen Vijfhoevenlaan

Kern: Vlijmen
Locatie: Vijfhoevenlaan
Voorbereiding: 2020-2021
Uitvoering: 2021-2022
Subsidie: Rijkssubsidie
Beschrijving:  Mitigerende maatregelen Vijfhoevenlaan
Omschrijving:
De Vijfhoevenlaan wordt in de toekomst de toegangspoort tot Vlijmen. De Vlijmenaar moet hier 
hetzelfde gevoel van thuiskomen ervaren als hij of zij nu krijgt bij het binnenrijden van Vlijmen via 
de Grote Kerk. De nieuwe rol van de Vijfhoevenlaan vergt een duurzaam veilige inrichting om de 
juiste verkeersstromen te geleiden, een inrichting waarbij de leefbaarheid en landschappelijke 
invulling hun plaats krijgen en zal moeten aansluiten bij de belevingswereld van gebruikers en 
omwonenden.

In lijn met de raadsinformatiebrief van 14 juli 2020 wordt gestart met voorbereidende 
werkzaamheden Vijfhoevenlaan vooruitlopend op de uitspraak van de Raad van State. Ook wordt 
onderzocht welke maatregelen het best passen binnen de hiervoor geldende eisen en de hiervoor 
beschikbare budgetten om de Verdilaan in te richten als weg met eenrichtingsverkeer.

Participatie
De gemeente bepaalt bij raadplegen grotendeels zelf de agenda, maar ziet betrokkenen als 
gesprekspartners bij het tot stand komen van het project. 

Vergunningen
- In onderzoek

Effect afsluiting
- Relatie GOL

Financiën
- Voorbereidingskrediet is beschikbaar. Dekking mitigerende maatregelen GOL.



PROJECT
Mitigerende maatregelen: Verkeercirculatie centrum Vlijmen

Kern: Vlijmen
Locatie: centrum
Voorbereiding: 2020-2021
Uitvoering: 2021-2022
Subsidie: wordt aangevraagd
Beschrijving:  verkeercirculatie Vlijmen

Omschrijving:
Het vastgestelde Provinciale Inpassingsplan (GOL-project) gaat uit van een nieuwe entree voor 
Vlijmen via de geprojecteerde oostelijke randweg en de Vijfhoevenlaan, de afsluiting van de op- en 
afrit 44 en de oostwaartse verplaatsing van de afrit Nieuwkuijk (vanuit de richting Waalwijk). 
Hierdoor wijzigt de verkeerscirculatie in en rond het centrum van Vlijmen. Het opheffen van op- en 
afrit 44 zal zorgen voor een rustigere situatie tussen de Grote Kerk en de rotonde op De Akker. 
Door de wijziging veranderen ook de verkeersstromen op de Vendreef / St. Catharinastraat, 
Akkerstraat - Plein, De Vlaemsche Hoeve en Wolput - De Akker.

Vanuit de hoofdoelstelling om te komen tot een aantrekkelijk en verkeersveilig centrum moeten er 
nadere keuzes worden gemaakt over het zo optimaal mogelijk sturen van de verschillende 
verkeersstromen. Het huidige project is vooral gericht op het maken van een keuze ten aanzien van 
de verkeerscirculatie. Het project om over te gaan tot het fysiek herinrichten van de openbare 
ruimte zal hierna opgestart worden.

Participatie
De gemeente bepaalt bij raadplegen grotendeels zelf de agenda, maar ziet betrokkenen als 
gesprekspartners bij het tot stand komen van het project. Op basis van verkregen input worden 
meerdere varianten uitgewerkt.

Vergunningen
- In onderzoek

Éffect afsluiting
- Relatie GOL
- Doorgaand verkeer
- Bereikbaarheid centrumgebied
- Openbaar vervoer

Financiën
Voorbereidingskrediet is beschikbaar. Dekking mitigerende maatregelen GOL.



PROJECT
Mitigerende maatregelen: Kennedybrug

Kern: Vlijmen
Locatie: Kennedybrug
Voorbereiding: 2020-2021
Uitvoering: 2021-2022
Subsidie: Rijkssubsidie
Beschrijving:  Mitigerende maatregelen: Kennedybrug
Omschrijving:
Ten gevolge van het GOL-project wordt het, wat betreft verkeer, op de Kennedybrug een stuk 
drukker. Fietsers en voetgangers hebben hier weinig ruimte. Onderzocht wordt welke maatregelen 
hier getroffen kunnen worden. 

Participatie
De gemeente bepaalt bij raadplegen grotendeels zelf de agenda, maar ziet betrokkenen als 
gesprekspartners bij het tot stand komen van het project. 

Vergunningen
- In onderzoek

Effect afsluiting
- Relatie GOL
- Doorgaand verkeer

Financiën
- Voorbereidingskrediet is beschikbaar. Dekking mitigerende maatregelen GOL.


