
13-04-2012:  Verkeer Centrum Drunen 

Tweerichtingen van de baan 

Het verkeer in het centrum van Drunen was in de afgelopen jaren regelmatig onderwerp van felle 
politieke discussie. Na de invoering van het eenrichtingsverkeer in de Grotestraat-centrum (richting 
oost-west) en op de Joost van de Vondellaan en Hugo de Grootstraat (richting west-oost) bleef de 
discussie aanhouden. Dat ging zelfs zover dat het een item werd tijdens de verkiezingscampagne. 
Sommige partijen wilden de Grotestraat opnieuw  gaan inrichten voor tweerichtingen; andere 
partijen waaronder Gemeentebelangen pleitten voor handhaving van het eenrichtingsverkeer.  
Belangrijkste argumenten daarvoor waren de spreiding van de verkeersdruk over zoveel mogelijk 
wegen en het voorkomen van kapitaalvernietiging. Immers de Grotestraat was net ingericht op het 
eenrichtingsverkeer en dat zou je dan allemaal weer moeten terugdraaien. 

Het verkeer in het centrum van Drunen werd niet alleen een verkiezingsitem; het werd direct na de 
verkiezingen ook een onderwerp bij de coalitieonderhandelingen. Een compromis op dit punt zat er 
niet in: je kiest nou eenmaal voor het een of voor het ander. En zoals zo vaak gebeurt, dan moet een 
onafhankelijk onderzoek maar uitkomst bieden. In oktober/november 2011 werden door het 
onafhankelijke adviesbureau Movares verkeerstellingen gehouden en is er ook een 
kentekenregistratie geweest. De resultaten van dat onderzoek zijn nu bekend gemaakt en komen 
binnenkort in de raad. De eindconclusie van dat onderzoek is dat het invoeren van 
tweerichtingsverkeer in de Grotestraat-centrum niet wenselijk is , want dat zal leiden tot een grotere 
verkeersdruk op de route Grotestraat-Raadhuisplein. Een enkel raadslid heeft al getwitterd dat er 
niets nieuws is want dit resultaat wilde wethouder Buijs altijd al bereiken. Dat raadslid heeft gelijk, 
maar niet omdat Buijs dit resultaat wilde bereiken. Heusden Eén was immers juist voorstander van 
wel tweerichtingsverkeer. Er is inderdaad niets nieuws onder de zon omdat een rapport van 
Goudappel Coffeng uit april 2008 al tot dezelfde conclusie was gekomen, ik citeer: “Het instellen van 
verkeer in tweerichtingen door de Grotestraat/Raadhuisplein leidt tot een onevenwichtige verdeling 
van het verkeer in het centrum van Drunen”. 

Los van dat politieke gekissebis, het moet uiteindelijk gaan om een zo goed mogelijke 
verkeerscirculatie in het centrum van Drunen. En het rapport geeft aan dat het momenteel best 
redelijk verloopt. De verkeersintensiteiten zijn in vergelijking met 2006 zelfs iets gedaald (ondanks de 
groei van het autopark en ondanks de 200 nieuwe wooneenheden); de verkeersintensiteiten blijven 
ook royaal onder de normen die landelijk voor dit soort wegen gehanteerd worden (alleen 
Grotestraat-oost komt iets boven de norm uit) en er is relatief weinig doorgaand verkeer (slechts 
18%). In de 2e fase herinrichting Grotestraat was voorzien dat er opnieuw tweerichtingsverkeer in de 
Grotestraat zou worden ingevoerd. Daarvan zegt het onafhankelijk verkeersbureau nu dat je 
daarmee extra verkeer naar het centrum trekt en dat je eigenlijk een nader onderzoek zou moeten 
doen naar de exacte gevolgen van een dergelijk besluit. Het college stelt naar mijn gevoel terecht 
voor om dat nader onderzoek niet te doen en die tweede fase gewoon niet uit te voeren. Benieuwd 
of de resultaten van dit nieuwe rapport (van adviesbureau Movares dus) wel voldoende basis voor de 
gemeenteraad zullen vormen om af te zien van die 2e fase en dus geen invoering van 
tweerichtingsverkeer; voor mij in ieder geval wel maar er zullen ongetwijfeld weer raadsleden zijn 
die opnieuw zullen pleiten voor een nader onderzoek. Wat mij betreft einde discussie en de 
verkeerscirculatie laten zoals die momenteel is. 
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