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Beste meneer Van der Lee,
In antwoord op uw brief van 13 september 2013 vindt u hieronder de
beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over de aansluiting van het Ei
van Drunen in relatie tot de verkeersafwikkeling bedrijventerrein Groenewoud en
de Spoorlaan.
Vraag 1
Kan op korte termijn een noodoplossing worden gevonden voor deze aansluiting?
Antwoord
Een noodoplossing voor deze aansluiting naar het bedrijventerrein Groenewoud is
op dit moment niet mogelijk, omdat de planologische procedures nog moeten
worden doorlopen. Wij streven er naar om deze aansluiting zo spoedig mogelijk te
realiseren, maar dit kost enige tijd. Voor de reden daarvan wordt verwezen naar
het antwoord hierna op vraag 2.
Vraag 2
Hoeveel tijd neemt een definitieve aansluiting in beslag?
POSTADRES

Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen
BEZOEKADRESSEN

Julianastraat 34
Vlijmen
Raadhuisplein 16
Drunen
T

Antwoord
Voor het aanleggen van de weg is een nieuw bestemmingsplan nodig omdat de
verbindingsweg niet is opgenomen in bestemmingplan “Ei van Drunen”. Dat vereist
nog voorbereiding, zowel voor het bestemmingsplan als voor andere
randvoorwaardelijke zaken (bijvoorbeeld eigendomsverwerving). Op zijn vroegst in
het derde kwartaal van 2014 kan het bestemmingsplan ter vaststelling worden
voorgelegd aan de raad.
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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)
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Vraag 3
Welke maatregelen denkt het college te nemen, om deze onhoudbare situatie op
te lossen?
Antwoord
We hebben overleg gevoerd met de politie en Veilig Verkeer Nederland, afdeling
Heusden. Hoewel er geen sprake is van een “onhoudbare” situatie is wel besloten
om de verkeersveiligheid ter hoogte van deze kruising tijdelijk te verbeteren (zodat
het rijden over de groenstrook niet kan) door over een lengte van circa 100 meter
een kleine greppel aan te leggen.
Om de problemen op de Spoorlaan ter hoogte van de kruising met de Simon
Stevinlaan op te lossen, willen wij geen extra tijdelijke rijbaan ter hoogte van deze
kruising aanleggen. De verkeersveiligheid komt dan namelijk in het gedrang. Een
tijdelijke extra noordelijke rijbaan over de aanwezige groenvoorziening zal tot een
extra conflictsituatie leiden met het verkeer vanuit de Simon Stevinlaan.
Wij zijn ons bewust van het feit dat de nieuwe aansluiting van de A59 via het Ei
van Drunen op de Spoorlaan tijd nodig heeft om de weggebruikers te laten wennen
aan de nieuwe situatie. Voor zover mogelijk worden de weggebruikers hierbij met
tijdelijke (verkeers)maatregelen ondersteund.

Met vriendelijke groet,
het college van Heusden,
de secretaris,
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