
06-09-2013:  GOL Drunen-west 

Nog steeds Vol van de Gol 

Vorige week zaterdag was er een promotiedag Vol van de GOL, een dag die bedoeld was om 
inwoners te informeren over de plannen met betrekking tot het verkeer op en naar de A59. Zelfs 
voor raadsleden, die over het algemeen toch goed geïnformeerd zijn (zo mag je veronderstellen)  
waren er grote verrassingen! 

Die verrassingen hebben met name betrekking op de oplossingen die er nu gekozen zijn voor de 
verkeersafwikkeling in Drunen-west. Zoals bekend gaan de huidige op- en afritten in Drunen-west 
verdwijnen, evenals de op- en afritten in Waalwijk-oost en Waalwijk-centrum. Deze drie 
knooppunten worden vervangen door een compleet nieuw op- en afrittenstelsel in de Baardwijkse 
Overlaat. Hiertoe worden o.a. nieuwe verbindingswegen aangelegd naar de Overlaatweg en naar de 
Spoorlaan in Drunen. Die twee nieuwe verbindingswegen komen in Drunen-west samen bij een 
nieuw aan te leggen rotonde waar ook de nieuwe op- en afritten naar en van de A59 op uit komen. 
Dat wordt dus best een druk knooppunt. 

In de oplossing die ik tot afgelopen zaterdag gezien heb kwam die nieuwe rotonde te liggen ten 
noorden van de spoordijk vlakbij het wieltje dat daar ligt. De doorgetrokken Spoorlaan zou ter 
hoogte van de Korenmolen iets afbuigen naar het noorden, de woning op de hoek van de Parallelweg 
zou daarvoor geruimd moeten worden. Voor de bewoners van vooral de Eindstraat in Drunen (de 
straat die al vele jaren geplaagd wordt door het vele verkeer dat vanuit Drunen naar en van de 
Maasroute moet) een mooie oplossing. Immers het drukke verkeer komt niet meer door de 
Eindstraat maar gaat over de verlengde Spoorlaan (op redelijke afstand van de woningen) of over de 
nieuwe verbindingsweg Overlaatweg – Eindstraat en, ook belangrijk, het kruispunt tussen die twee 
wegen komt op behoorlijke afstand van de laatste woningen aan de Eindstraat te liggen. Iedereen 
tevreden zou je denken. 

Groot was de verrassing toen we afgelopen zaterdag een compleet andere oplossing voor ogen 
kregen. De rotonde was nu gepland ten zuiden van de spoordijk, de verlengde Spoorlaan buigt niet af 
naar het noorden, maar juist naar het zuiden en nu zou de laatste woning aan de Eindstraat het veld 
moeten ruimen. Gevolg daarvan is dan wel dat die nieuwe rotonde veel dichter bij de bebouwing aan 
de Eindstraat komt te liggen met alle gevolgen van dien. Een compleet nieuwe situatietekening met 
ook andere oplossingen voor fiets- en landbouwverkeer. Buurtbewoners waren verrast, je kunt wel 
stellen onaangenaam verrast en dan druk ik me zeer voorzichtig uit. Ook ik was volledig verrast, 
temeer omdat op de website van de GOL nog steeds de afbeelding staat met de “oude” oplossing. 
Communicatie bij de GOL-processen lijkt niet het sterkste punt. Mensen kijken op de website, zien 
oude en dus bekende plannen en kunnen alleen al daarom besluiten niet naar die 
informatiebijeenkomsten toe te gaan. En als raadslid sta je een beetje in je hemd als daar dan toch 
plannen gepresenteerd worden die je helemaal niet kent. 

Reden waarom onze fractie afgelopen week dan ook schriftelijke vragen aan het college gesteld heeft 
over de status van deze plannen. Omdat eind deze maand de bestuursovereenkomst m.b.t. de GOL 
door alle partijen officieel ondertekend gaat worden willen we vóór die tijd wel duidelijkheid over 
deze zaak en daarom hebben we om mondelinge beantwoording gevraagd tijdens de 



raadsvergadering van 17 september a.s. U kunt de brief met vragen elders op deze site nalezen met 
daarbij ook een afbeelding van de “oude” plannen. 

Overigens was er deze week nog een (wat mij betreft prettige) verrassing: het verzoek van de 
bedrijven Kivits en Goesten om de op- en afritten aan de Wolfshoek in Elshout voorlopig open te 
houden is door de rechtbank afgewezen. Terecht naar mijn idee en het betekent dat de gemeente nu 
direct kan beginnen met de reconstructie van het kruispunt d’Oultremontweg – Wolfshoek – 
Spoorlaan. Belangrijk want het totale project moet vóór 1 december a.s. klaar zijn om de subsidie van 
Rijkswaterstaat veilig te stellen. En over de situatie in Drunen-west zullen we voorlopig nog niet 
uitgepraat zijn; dat project komt op zijn vroegst pas in 2015-2016 aan de beurt. 
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