MANIFEST:
Oproep voor het ontwikkelen van betere alternatieven voor
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)
Ruim 1500 bewoners van Vlijmen, Drunen en Waalwijk vragen hulp aan de Statenleden van de
Provincie Noord-Brabant voor aanzienlijke verbetering van de huidige infrastructurele plannen die
worden ontwikkeld in het kader van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.
Geachte leden van Provinciale Staten in Noord-Brabant
&
Beoogde leden van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant,

De Stichting van Gol naar Beter, een stichting opgericht om de belangen van de bewoners in de
Oostelijke Langstraat te behartigen in de gebiedsontwikkeling, vraagt u om in de nieuwe Provinciale
Staten én in het nieuwe college van GS de huidige plannen te heroverwegen en daadwerkelijk te
kiezen voor een duurzame en toekomst vaste ontwikkeling van de Oostelijke Langstraat.
Inleiding
De Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (een gezamenlijk project van Provincie, Gemeenten en
Waterschap) is op dit moment in een cruciale fase. Het oude college van GS heeft in maart 2015 de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor dit project vastgesteld voor publicatie.
In deze NRD zijn de plannen voor het GOL-gebied aangegeven en worden de uitgangspunten voor de
MER en de Provinciale Inpassing Plannen (PIP’s) vastgesteld. Het NRD lag tot 4 mei ter reactie voor
alle belangstellenden en betrokkenen.
Op basis van de ingekomen reacties moet het NRD nu worden vastgesteld en kan de verdere
planvorming worden opgestart.
Het GOL heeft een enorme impact op onze regio. De huidige plannen voorzien vooral in het
faciliteren van de groei van automobiliteit en gaan ten koste van leefomgeving en natuur en milieu.
De totale investering zal meer dan 100 miljoen Euro gaan bedragen.
Met een dergelijke investering en grootschalige planvorming is het nú het moment om echte keuzes
te maken voor duurzaamheid en toekomst vaste oplossingen. Het huidige plan is een verzameling
van losse deelplannen en deelmaatregelen die de echte knelpunten niet oplossen.

Verzoek
U kunt in uw bestuursakkoord een krachtig signaal opnemen waarin duurzame ontwikkeling,
alternatieven voor mobiliteit, ruimte en kwaliteit van leefomgeving en natuur centraal staan.

De stichting “van GOL naar Beter” roept de Statenleden op om in het nieuwe
bestuursakkoord voor de komende Statenperiode, de huidige geplande infrastructurele,
ecologische en verkeerstechnische plannen van GOL opnieuw te bestuderen en kritisch te
beoordelen/ te herzien.
Wij als Stichting van GOL naar Beter vragen dan vanuit een samenhangende visie de huidige GOL
plannen te herzien en/of flink aan te passen.
Als Stichting hebben we alternatieven ontwikkeld die duurzamer zijn, betere bereikbaarheid
opleveren en minder belastend zijn voor leefomgeving en milieu. We vragen om een volwaardige
kans voor deze alternatieven.

De Stichting vraagt met klem goede alternatieven van de Stichting, maar ook van anderen
bewonersgroepen, die variëren van het inzetten op andere modaliteiten, het verbreden
van de A59 met een slimme parallelstructuur, tot alternatieve tracés van de Randwegen
Drunen-West en Vlijmen-Oost, volwaardig in de plannen en onderzoeken MER en PIP
worden opgenomen.
Uw hulp, meedenken en inzet als Statenlid en coalitie zijn daarbij onontbeerlijk!

De Stichting vraagt de Stuurgroep GOL, Rijkswaterstaat, Provincie Noord- Brabant,
Gemeenten en Het Waterschap om deze alternatieven gezamenlijk op een constructieve
wijze nader uit te werken. Zo kunnen we zorgen voor een breed draagvlak voor de plannen
onder de inwoners van de Oostelijke Langstraat in het algemeen en de direct omwonenden
in het bijzonder.
Petitie tegen voorgenomen Verkeersstructuur GOL
Dat de Stichting in een duidelijke behoefte voorziet blijkt wel uit de vele aangesloten
bewonersgroepen uit Drunen, Waalwijk ,Vlijmen en Nieuwkuijk .

Ook hebben 1500 bewoners de petitie voor betere plannen voor GOL getekend.

Concreet betekent dit dat wij als Stichting flinke steun en draagvlak hebben onder veel bewoners.
Reactie NRD GOL door Stichting van GOL naar Beter
In de bijlage treft u ter informatie de uitgebreide reactie van de Stichting ‘van Gol naar Beter’ op de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau GOL.
Drunen, 5 mei 2015
Namens de Stichting van GOL naar Beter
E M J A van Uijen
Voorzitter Stichting van GOL naar Beter
Molensteeg 17 5151 AA Drunen
e-mail : vangolnaarbeter@gmail.com
tel: 0620097494

Stichting van GOL naar Beter
De Stichting is opgericht door bewoners van Drunen. De stichting informeert en maakt bewoners
bewust ten aanzien van de voorgenomen verkeer- en infrastructurele GOL plannen. Ook ontwikkelt
de Stichting alternatieve plannen en brengt deze in bij de stuurgroep GOL .Doelstelling van de
Stichting van Gol naar Beter is niet om de gebiedsontwikkeling tegen te houden maar om te komen
tot een integrale en duurzame aanpak van de problematiek in het GOL-gebied
Doel van de Stichting:
• Plannen van Rijkswaterstaat, Provincie en Gemeenten Waalwijk en Heusden ten aanzien
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL ) aanzienlijk te verbeteren;
• Meedenken en daadwerkelijk participeren in de totale (infrastructuur) planontwilkkeling
van het GOL in het gebied van Vlijmen tot en met Waalwijk;
• Om deugdelijke en goed onderbouwde plannen te maken met goede
verkeersinfrastructuren in onze gemeenten. Veiligheid, gezondheid, leefbaarheid en
natuurbehoud staan hierbij voorop;
• Samen met bewonersgroepen en overheden oplossingen te generen met voldoende
draagvlak.
Uitgangspunten hierbij zijn:
• Goede alternatieven op en langs de A59 met een goede parallelwegstructuur dicht langs de
A59 met directe aansluitingen op de A59;
• Goede ontsluiting van de wijken en geen onnodig verkeer en sluiproutes door woonwijken;
• Verbetering t.a.v. geluid, gezondheid, leefbaarheid, milieu en geen aantasting en
versnippering van landschap, natuur en cultuurhistorische waarden in o.a de Baardwijkse
Overlaat;
• Toekomst gerichte oplossingen.

