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Raad unaniem akkoord met GOL 

Een verrassende ontwikkeling afgelopen week tijdens de raadsvergadering. Een ontwikkeling die je 
ook maar zelden ziet. Er ligt een raadsvoorstel op tafel. De meeste partijen reageren positief maar 
twee partijen werpen zich op als felle tegenstanders. En toch volgt er een unaniem raadsbesluit. 
Kennelijk kan een raadsvergadering een partij toch nog van mening doen veranderen. Op zich is dat 
niet zo vreemd want daar is die beraadslaging toch ook voor (anders zou je de raadsvergadering wel 
schriftelijk kunnen afdoen), maar erg vaak komt het toch niet voor. 

De GOL-overeenkomst is een overeenkomst tussen talloze maatschappelijke groeperingen, maar de 
vijf partijen die ook financieel bijdragen moeten die overeenkomst uiteindelijk ondertekenen. Eén 
van die partijen is de gemeente Heusden en de gemeenteraad heeft die handtekening afgelopen 
dinsdag ook inderdaad gezet. Met unanieme instemming dus en dat is een goede zaak. Want de GOL-
overeenkomst is van groot belang voor de toekomst van onze gemeente, dat kan niet vaak genoeg 
herhaald worden. Dan is het ook erg belangrijk dat een dergelijk besluit kan rekenen op een zo breed 
mogelijk draagvlak in de gemeenteraad. In het begin van de raadsbehandeling zag het er nog naar uit 
dat twee partijen zouden tegen stemmen. Heusden Transparant trok fel van leer tegen het 
raadsvoorstel, niet zo zeer vanwege de  inhoud van de overeenkomst, want daar was men het wel 
mee eens. Maar van de planning met betrekking tot de uitvoering deugt helemaal niets, zo vindt HT. 
Nou kun je de uiteindelijke effecten van de gehele overeenkomst pas echt zien als alle maatregelen 
zijn gerealiseerd. Dat geldt zeker voor de maatregelen uit de eerste fase (Ei van Drunen, randweg 
Vlijmen-oost en maatregelen Drunen-west). Die maatregelen moet je echt in samenhang zien en pas 
als al die maatregelen gerealiseerd zijn, dan pas kun je de echte effecten op de verkeerstromen 
meten. Maar voor de uitvoering van al die maatregelen is tijd en geld nodig; dat kan niet allemaal 
tegelijk en dus zullen we tijdens de uitvoering met de nodige overlast geconfronteerd worden. Als 
eerste maatregel in de tweede fase (na 2018) is de reconstructie van de op- en afritten Nieuwkuijk 
geprioriteerd. Iedereen wil dat graag naar voren halen maar de middelen daarvoor zijn op dit 
moment niet beschikbaar. 

Ook het CDA had aanvankelijk grote problemen met het raadsvoorstel en dan met name met het feit 
dat de gemeenteraad met deze overeenkomst een groot stuk zeggenschap uit handen geeft. De GOL-
overeenkomst wordt uitgevoerd door de Stuurgroep waarin o.a. de drie betrokken gemeenten 
vertegenwoordigd zijn. De betrokken wethouders kunnen door de gemeenteraden ter 
verantwoording geroepen worden, maar daar blijft het dan ook bij. Op zich is dat een juiste 
constatering van het CDA, maar dat is nou eenmaal een onvermijdelijk gevolg van intergemeentelijke 
samenwerking. We spreken niet voor niets van Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat, we moeten 
over onze eigen gemeentegrens heen kijken, we moeten samenwerken met andere gemeenten, 
zeker ook als het over infrastructuur gaat en dan is overdracht van bevoegdheden echt 
onvermijdelijk. 

DMP was wel meteen voorstander van de overeenkomst maar deed toch nog een poging om de 
randweg Vlijmen-oost meer prioriteit te geven. Het zuidelijke deel van deze nieuw aan te leggen 
randweg (traject A59-Vijfhoevenlaan) zit al in de eerste fase en heeft dus al de hoogste prioriteit. 
Maar het noordelijk deel (traject vanaf de Vijfhoevenlaan tot de Tuinbouwweg) zit in de tweede fase. 
DMP wil het liefst de gehele randweg in de eerste fase en dat willen eigenlijk alle partijen wel. Maar 



de middelen daarvoor zijn niet toereikend. DMP kwam met een wat vrijblijvend voorstel: als er in de 
eerste fase aanbestedingsvoordelen te behalen zijn en er dus geld overblijft, dan wordt dat geld in 
eerste instantie besteed aan Nieuwkuijk en vervolgens zou de wethouder in de Stuurgroep moeten 
gaan pleiten voor het noordelijk deel van de randweg Vlijmen-oost. Daar kon echt niemand tegen zijn 
en dus ging ook DMP definitief mee.  

Na bijna twee uren beraadslaging moest er dan gestemd worden. Iedereen verwachtte eigenlijk dat 
het CDA en HT tegen zouden gaan stemmen, maar de twee partijen gingen beiden uiteindelijk toch 
overstag. En zo kwam er toch nog een unaniem raadsbesluit.  
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