
Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad
Van: het college
Datum: 9 maart 2021
Onderwerp: verkeerssituatie Prins Bernardstraat, Wilhelminastraat, Willem Alexanderstraat 

en Oranjeveld in Drunen
Doel: ter kennisname/ter informatie
Aanleiding: toezegging (BABS nr. 1795) 
Aard informatie: openbaar
Aantal bijlagen: 0

Aanleiding
Eind 2019 is de Prins Hendrikstraat in Drunen afgesloten. Dit heeft geleid tot een nieuwe 
verkeerssituatie in Braken Oost. Tijdens de Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid van 20 
januari jl. is gesproken over signalen dat er sindsdien meer verkeer door de wijk Braken Oost gaat en 
er harder wordt gereden. Met name in de Prins Bernardstraat, Wilhelminastraat, Willem 
Alexanderstraat en om het Oranjeveld. Dit is een wijk met veel pleintjes, grasveld en speeltuinen waar 
kinderen spelen. Ook fietsen veel scholieren door deze wijk. 
Toegezegd is dat wordt nagegaan wat daar aan de hand is en of het inderdaad onveilig is. En wat er 
dan vervolgens eventueel aan kan worden gedaan. Aan de hand van de gestelde vragen delen we 
hierna graag onze reactie met u.

Informatie

Vraag 
Is het college op de hoogte van de toenemende drukte en verkeersoverlast in Braken Oost? Zo nee, 
zou daar onderzoek naar kunnen worden gedaan?

Antwoord 
We hebben het afgelopen jaar geen of nauwelijks klachten ontvangen over de toenemende drukte en 
verkeersoverlast in Braken Oost. 
Wat betreft onderzoek is het zo dat er na het afsluiten van de Prins Hendrikstraat op diverse wegen in 
de directe nabijheid onderzoek is gedaan. De verkeerssituatie is meerdere malen en op verschillende 
tijdstippen van de dag geïnventariseerd en onder andere Veilig Verkeer Nederland en de politie zijn 
gevraagd naar hun ervaringen. Ook zijn er zowel voor als na de afsluiting van de Prins Hendrikstraat 
op diverse wegen in betreffende omgeving verkeerstellingen gehouden. Daarbij ook op de 
Dillenburgstraat en de Van Haestrechtstraat. Zo waren de verkeersintensiteiten op de Dillenburgstraat 
ná de afsluiting van (het oostelijk deel van) de Prins Hendrikstraat lager dan voor de afsluiting. Ook de 
overige resultaten hebben niet geleid tot extra onderzoek en/of maatregelen.

Vraag 
Kunnen er maatregelen worden genomen om de verkeersoverlast in de wijk terug te dringen en 
mogelijk doorgaand verkeer door de wijk te ontmoedigen? 

Antwoord 
Gezien het antwoord op de eerste vraag staan er geen extra maatregelen gepland. Daarentegen 
wordt aankomend jaar in diverse wegen binnen Braken Oost de riolering vervangen. Bestaande 
snelheidsremmende voorzieningen worden dan na de reconstructie terug aangebracht.  

Bijlage(n): ------


