
 

 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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Geachte heer, mevrouw,  

Naar aanleiding van een raadsvergadering op 6 januari jl., over het centrumplan van 
Vlijmen, heeft een groot aantal inwoners en omwonenden van de Vijfhoevenlaan en de 
Verdilaan een brief aan het college verzonden. Dit in verband met de voorziene 
verkeersdruk in de Vijfhoevenlaan, Verdilaan en omliggende straten. Er werd een fors 
hogere verkeersdruk voorzien als gevolg van de gewijzigde verkeersstructuur van 
Vlijmen. 

Met de beantwoording van de brief is gewacht omdat nadere analyses en berekeningen 
zijn uitgevoerd met een nieuwere versie van het verkeersmodel. In deze brief wordt u 
geïnformeerd over de actuele stand van zaken.  

Verkeerscirculatie 

De gewijzigde verkeerscirculatie is een gevolg van de toekomstige afsluiting van de 
aansluiting Vlijmen oost. Er komt dan een nieuwe aansluiting van Vlijmen op de 
aansluiting Den Bosch west. Verkeersberekeningen van de nieuwe aansluiting Vlijmen 
en een hoofdontsluiting via de Vijfhoevenlaan gaven eind 2008 aan dat de verkeersdruk 
op de Vijfhoevenlaan en omgeving erg hoog zal worden in 2020. Daarom is opnieuw 
gekeken naar de toekomstige verkeersstructuur, in relatie tot de nieuwe aansluiting 
Vlijmen. Tijdens een thema-avond voor de raad, op 27 januari 2009, is een aantal 
mogelijke varianten besproken en doorgerekend. Naar aanleiding daarvan is een 
variant gekozen, waarbij de oostelijke ontsluiting van Vlijmen ook loopt via de 
aansluiting Den Bosch west. Vervolgens wordt Vlijmen ontsloten via een nieuw aan te 
leggen oostelijke randweg, naar de Tuinbouwweg. 
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De Vijfhoevenlaan en de Hongerenburgweg zullen ook worden aangesloten op deze 
oostelijke randweg, maar dan als verblijfsgbied zonder verkeersfunctie. Door de 
inrichting van de Vijfhoevenlaan als erftoegangsweg krijgt deze straat veel minder 
verkeer te verwerken dan destijds is voorzien. Dit geldt ook voor de Verdilaan. De 
verkeersdruk in de omgeving van Vijfhoevenlaan en Verdilaan is niet alleen afhankelijk 
van de wijziging van de verkeersstructuur van de kern Vlijmen. Ook de ontwikkelingen 
in het centrum van Vlijmen en de realisatie van de woonwijk de Grassen zullenl leiden 
tot meer verkeer in het oostelijke gedeelte van Vlijmen. 

Verkeersdruk 

Berekeningen van de gekozen variant geven aan dat de verkeersdruk in 2020 hoger zal 
zijn dan nu het geval is, maar aanzienlijk lager dan de eerste berekeningen uitwezen. 
Het extra verkeer is mede het gevolg van de ontsluiting van de nieuwe woonwijk de 
Grassen naar de oostelijke randweg. De intensiteiten passen binnen de inrichting als 
verblijfsgebied. Tijdens een informatieavond op 14 mei zijn actuele verkeersgegevens 
aan de buurtvereniging aangeleverd. 

Bij de verdere ontwikkeling van de woningbouwlocatie de Grassen en het centrumplan 
van Vlijmen zal terdege rekening worden gehouden met de gekozen variant, voor de 
ontsluiting van Vlijmen. Hierbij zullen de bestaande woonstraten worden ontzien van 
(doorgaand) gemotoriseerd verkeer. 

Vervolgtraject 

Wanneer er naar aanleiding van de toekomstige ontwikkelingen relevante informatie 
bekend komt, zal deze aan u worden gecommuniceerd. In eerste instantie verwijs ik 
hiervoor naar de gemeentepagina in de Scherper. Indien het om meer specifieke 
informatie gaat voor bepaalde straten dan wordt u uitgenodigd voor een informatie-/ 
inloopavond. 

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er naar 
aanleiding van deze brief nog vragen zijn kunt u contact opnemen met de heer B. 
Louwers, verkeerskundige van team OOR van de gemeente Heusden. 
  
Met vriendelijke groet,  
namens het college van Heusden, 
manager Team Ontwerpbureau openbare ruimte, 
 
 
 
 

 
 

ing. W. Walravens  
 


