
25-10-2013:  GOL 

Ontsluiting Waalwijk of Drunen? 

Voortdurend worden raadsleden bevraagd waarom wij als gemeente Heusden de ontsluiting voor 
Waalwijk naar de A59 moeten verzorgen. Kan Waalwijk haar eigen verkeersproblemen niet oplossen; 
waarom moet er een drukke weg in Heusden komen om de Waalwijkse problemen op te lossen? 
Afgelopen week nog een ingezonden brief in het Brabants Dagblad over deze materie, waarbij de 
briefschrijver zich vertwijfeld afvraagt of er ook maar één inwoner van Drunen is die achter dit plan 
staat. 

Antwoord, ja, ondergetekende en ik denk dat ik daar echt niet alleen in sta. Waalwijk heeft 
inderdaad een probleem als het over verkeer richting A59 gaat. De huidige aansluitingen in het 
centrum van Waalwijk en in Waalwijk-oost voldoen al jaren niet meer. Bij de afrit centrum Waalwijk 
ontstaan regelmatig grote files tot op de A59 omdat het onderliggend wegennet het verkeer niet kan 
verwerken. Hetzelfde probleem waarmee de Wolfshoek in Elshout ook al jarenlang te kampen had 
en dat nu eindelijk door het Ei van Drunen is opgelost. En in Waalwijk-oost is de oprit richting Drunen 
zelfs al jarenlang afgesloten. Niet onbelangrijk is ook dat de brug over het Drongelens Kanaal al 
geruime tijd dringend aan vervanging toe is. 

Echter dit is zeker niet alleen een Waalwijks probleem. Immers automobilisten zoeken zelf andere 
oplossingen. Zo zie je elke ochtend grote verkeersstromen vanuit Waalwijk dwars door Drunen 
rijden. Verkeer rijdt via de Overlaatweg naar de Statenlaan en Kastanjelaan-west in Drunen en gaat 
via de Spoorlaan zo naar de A59.  En natuurlijk zie je in de avondfile die auto’s allemaal weer in 
omgekeerde richting rijden. Een deel van het verkeer zoekt ook een sluiproute via het buitengebied 
(Kanaalweg, Honderdbunderweg, Margrietweg). Verkeersstromen die je op die plaatsen niet wil en 
die je het liefst zo snel mogelijk op de snelweg wil hebben. Een verbinding tussen Overlaatweg en 
nieuwe op- en afritten in de Baardwijkse Overlaat biedt daartoe de mogelijkheden. 

Er is dus wel degelijk een Drunens belang, nl. de Waalwijkse verkeersstromen buiten het dorp 
houden. Maar dat is niet het enige belang. Ook het verkeer uit Drunen zelf moet kunnen 
doorstromen. Verkeer uit Drunen dat naar de A59 richting Waalwijk wil rijdt nu allemaal door de 
Eindstraat. Een straat die daar absoluut niet voor geschikt is maar die toch al jarenlang misbruikt 
wordt om de verkeersstromen richting A59 op te vangen. Afgelopen week hebben we daarover 
uitvoerig kunnen lezen in het Brabants Dagblad. Ook voor dat probleem is een nieuwe 
verbindingsweg van levensbelang. Verkeer uit Drunen-zuid kan dan via die nieuwe verbindingsweg 
op een efficiënte manier afgeleid worden. Bovendien kan dat verkeer straks ook richting Den Bosch. 
Drunen-west heeft nu nog een halve aansluiting op de A59 (voor verkeer van en naar het westen) 
maar dat wordt straks een volledige aansluiting. Voor Drunen-noord (en vooral ter ontlasting van de 
Eindstraat) is het verlengen van de Spoorlaan richting Drunen-west van groot belang. 

Als goede buren is het logisch dat je al deze problemen bij elkaar legt en daar samen een goede 
oplossing voor bedenkt. Een belangrijke doelstelling van de plannen is ook om het aantal op- en 
afritten op de Maasroute te beperken en dan is intergemeentelijke samenwerking daarbij 
onontbeerlijk. We lossen een Waalwijks probleem op, maar ook belangrijke Drunense problemen in 
zowel de Eindstraat, Kastanjelaan-west en de Spoorlaan. Hoe eerder we die oplossingen kunnen 
realiseren, hoe liever ik het heb. 
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