
20-09-2013:  GOL-vragen beantwoord 

Oplossingen GOL Drunen-west 

De diverse projecten in de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat kosten naar schatting zo’n 105 
miljoen, maar dat bedrag is op dit moment bij lange na nog niet beschikbaar. In de pot zit een dikke 
70 miljoen en dus zoekt men naar oplossingen om toch een sluitend plaatje te krijgen. Dat was de 
boodschap van wethouder van de Poel afgelopen week tijdens de raadsvergadering bij de 
beantwoording van vragen die wij als fractie Gemeentebelangen gesteld hadden naar aanleiding van 
de open dag VOL van de GOL. 

De vragen die we over deze kwestie gesteld hebben kunt u elders op onze site (Actueel-pagina) 
teruglezen. De belangrijkste vraag was in feite waarom er voor de ontsluiting van Drunen-west en 
Waalwijk-oost nu opeens compleet nieuwe plannen gepresenteerd werden. Buurtbewoners werden 
volledig verrast, op de website van de GOL staan nog steeds de oude plannen. Bij de beantwoording 
van die vraag stelde het college dat gezocht wordt naar andere oplossingen om het kostenplaatje 
ook sluitend te krijgen. Dat betekent enerzijds een verdere fasering van de projecten (ambtelijke taal 
voor verder uitstel) en anderzijds zoeken naar goedkopere oplossingen. De nu gepresenteerde 
oplossing met de rotonde ten zuiden van de spoordijk is 1 tot 2 miljoen goedkoper dan de oplossing 
die we al kenden (rotonde ten noorden van de spoordijk). Maar het is niet meer dan een van de 
beschikbare alternatieven. Een definitieve keuze is nog niet gemaakt en het kostenaspect is 
natuurlijk best belangrijk maar er spelen ook andere aspecten zoals leefbaarheid, maatschappelijk 
draagvlak, milieu. 

Volgende week wordt de bestuursovereenkomst tussen alle deelnemende partijen ondertekend. 
Daarna zal de website aangepast en geactualiseerd worden. Wat mij betreft in ieder geval enkele 
weken te laat. Als je een informatiebijeenkomst organiseert, zorg er dan voor dat alle relevante 
informatie op dat moment ook digitaal beschikbaar is. Nu blijven mensen mogelijk weg in de 
veronderstelling dat er toch niets veranderd is. Op de vraag of er onroerend goed aangekocht is werd 
geantwoord dat dat nog niet het geval is. Maar als zich een mogelijkheid daartoe voordoet, dan zal 
de provincie daar zeker gebruik van maken. Maar zelfs dan betekent dat nog niet dat de keuze al 
vaststaat. Men koopt namelijk alleen als dat tegen redelijke prijzen kan en verkoop zonder veel 
verlies altijd mogelijk is. 

Er wordt nu inderdaad een andere oplossing voor het landbouwverkeer voorgesteld, zo bleek 
afgelopen dinsdag. Bij vorige oplossingen werd er voor het landbouwverkeer een doorgang onder de 
A59 gecreëerd aan de oostzijde van de Baardwijkse Overlaat onder de verlengde brug over het 
kanaal. Nu kiest men vooralsnog voor het gebruik van het bestaande, enkele jaren geleden nog 
vernieuwde viaduct aan de Eindstraat. Dat is een van de mogelijke besparingen die in het huidige 
plan zijn opgenomen. Op zich overigens en goed idee om dat viaduct te benutten want het is 
inderdaad nog splinternieuw en sloop zou natuurlijk een behoorlijke kapitaalvernietiging zijn. Maar 
naar mijn idee moet die oplossing best te combineren zijn met het oorspronkelijke plan van een 
rotonde aan de noordzijde van de spoordijk. 

Wanneer een en ander definitief zijn beslag zal krijgen, dat kon de wethouder niet beantwoorden. De 
brug over het Drongelens Kanaal moet in 2015 vervangen worden. Het is de bedoeling om dan ook 
de gehele nieuwe verkeersstructuur met de nieuwe op- en afritten aan te leggen. Maar of dat 



inderdaad gaat lukken en op welke termijn, daar kan het college nog geen slag naar slaan. Een 
oplossing op korte termijn zou voor de bewoners van de Eindstraat wel erg wenselijk zijn. Want die 
worden al jaren geplaagd door veel verkeersoverlast van en naar de A59. De nieuwe 
verkeersstructuur zou daar een einde aan moeten maken, maar een oplossing op korte termijn zit er 
op dit moment helaas niet in. Wellicht moeten we kijken naar tussenoplossingen zoals het op korte 
termijn doortrekken van de Spoorlaan naar Drunen-west en het aanleggen van de buitendijkse 
verbindingsweg in de Baardwijkse Overlaat en die wegen dan maar aansluiten op de huidige halve 
aansluiting op de A59. Dat zou in ieder geval een deel van de pijn wegnemen. 
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