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Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.  
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar  
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34) 

 

 

D.F.M J. Rijnders - Huisman 

Mesdagplein 15 

5151 SV DRUNEN 
 

 
ONS KENMERK:  

 
00372968  

UW KENMERK:   

UW BRIEF VAN:  22 december 2013 

BEHANDELD DOOR:  Dick Veen 

DOORKIESNUMMER:  14073 

E-MAILADRES:  info@heusden.nl 

ONDERWERP:  beantwoording vragen art. 61 Rvo  over vervolgaanpak Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 

AANTAL BIJLAGEN:  - 

DATUM:  21 januari 2014 

VERZ.  21 januari 2014 

 

 

Beste mevrouw Rijnders - Huisman, 

 
In antwoord op uw brief van 22 december 2013 vindt u hieronder de 
beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over de vervolgaanpak van de 
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. 
 
Naar aanleiding van de aanhef van uw brief merken wij allereerst het volgende op. 
 
In de beantwoording van uw brief gaan wij ervan uit dat u  in de eerste alinea met 
“de afsluiting van de op- en afritten van de A59 bij de Wolput”, de afsluiting van 
aansluiting 41 op de A59 “Drunen / Elshout” (Wolfshoek) bedoelt. 
 
Verder blijkt uit de eerste alinea van uw brief, dat u niet op de hoogte bent van het 
zorgvuldige traject, dat wij in de afgelopen drie maanden hebben doorlopen, om in 
goed overleg met de omwonenden te komen tot een bevredigende, tijdelijke 
verkeersoplossing. Dit proces is als volgt verlopen. 
Op 10 oktober 2013 is er al het eerste overleg geweest met omwonenden, waarbij 

direct een vervolgoverleg op 3 december 2013 is gepland. Daarna hebben wij alle 

mogelijkheden laten onderzoeken en hebben deze besproken met de politie en 

Veilig Verkeer Nederland. Op 3 december 2013 bespraken wij een uitgewerkt 

voorstel met de bewoners. Dit voorstel is vanwege opmerkingen van de bewoners 

nog aangepast. Op 17 december 2013 hebben wij hierover een besluit genomen. 

 
Vraag 1 
Wanneer worden de maatregelen voor de Eindstraat e.o. uitgevoerd en hoe wordt 
hierover gecommuniceerd naar alle betrokkenen van de betrokken straten? 
 
Antwoord  
Over de procedure die gevolgd wordt voor de tijdelijke verkeersituatie in de 
Eindstraat, verwijzen wij u naar de aan u verzonden e-mail van de griffie van  
7 januari 2014.  
Momenteel zijn wij overigens al in gesprek met alle betrokkenen en wij zullen hen 
informeren over de planvorming. 
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Vraag 2 
Bij de besluitvorming over het GOL in Waalwijk is gevraagd de aansluiting van 
Drunen West via de noordelijke parallelstructuur naar Waalwijk over te hevelen 
naar fase 1 van het GOL. Dit is essentieel voor de ontsluiting van Waalwijk, ook 
om te voorkomen dat de Overlaatweg een nieuwe flessenhals wordt, met de 
nodige gevolgen voor Drunen West. Is dit al besproken in de stuurgroep en zo ja 
welk besluit is hierover genomen? 

 
Antwoord  
Het voorstel van de gemeente Waalwijk is in de stuurgroep besproken maar er is 
nog geen besluit over genomen. De partijen in de stuurgroep staan positief 
tegenover het voorstel, dat nog verder uitgewerkt moet worden. 
 
Vraag 3 
De mogelijkheden om naast fase 1 ook fase 2 te realiseren hangen sterk af van het 
verwachte aanbestedingsvoordeel. Op welke wijze vindt aanbesteding (turn key, 
lump sum of anderszins) plaats, van Vlijmen Oost door de gemeente, en later 
Drunen West door de provincie, zodat de kans om geld over te houden voor fase 2 
zo groot mogelijk is? 
 
Antwoord  
Zoals beschreven in artikel 5 van de door alle partijen vastgestelde 
Bestuursovereenkomst (BOK) -  GOL is de provincie Noord-Brabant opdrachtgever 
van deze door u genoemde aanbestedingen. Afhankelijk van het moment van 
aanbesteding en het dan aanwezige aanbestedingsklimaat, zal de meest 
wenselijke aanbestedingsstrategie worden gekozen.  
 
Vraag 4 
De aanpak van de op- en afrit bij de Wolput/Nieuwkuijk staat ook in fase 2. Zodra 
Geerpark en Centrumplan Vlijmen gerealiseerd zijn, is de verwachting dat de 
drukte hier alleen maar toe zal nemen. De uitwerking van deze aansluiting staat 
nog aan het begin, bewoners van o.a. Parallelweg Oost zijn nog niet betrokken, 
terwijl de beschikbare ruimte zeer beperkt is. Hoe gaat de gemeente de bewoners 
betrekken bij het zoeken naar oplossingsrichtingen en het voorkomen van 
onleefbare omstandigheden? 
 
Antwoord  
De algehele planuitwerking voor dit onderdeel moet nog starten en het is 
prematuur om vooruitlopend daarop het communicatietraject daarvoor aan te 
geven. Natuurlijk zal dit communicatietraject wel uiterst  zorgvuldig worden gepland 
en uitgevoerd. 
 
Vraag 5 
Hoe garandeert de gemeente dat overal in de gemeente voldaan wordt aan de 
wettelijke milieunormen van fijnstof, geluid en verkeersveiligheid, ook in 
tussenfases die wellicht bij uitblijven van fase 2 jaren kunnen gaan duren? Is 
monitoring opgenomen in alle deelprojecten van het GOL? 
 
Antwoord  
Provincie en gemeente zullen uiteraard de wettelijke voorschriften volgen. Dit geldt 
ook voor de tussenfase en de door u aangegeven monitoring.  
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In zijn algemeenheid merken wij nog op dat het GOL, los van wettelijke normen 
voor elke individuele locatie,  per saldo een enorme verbetering van luchtkwaliteit, 
geluidoverlast en verkeersveiligheid oplevert. 
 
Voor uw informatie merken wij verder nog op dat vorenstaande antwoorden zijn 
afgestemd met de provincie Noord-Brabant. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming 

 


