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INLEIDING
Inwoners maken zich zorgen over 
de verkeersveiligheid van onze 
dorpen. Dit gevoel wordt versterkt 
door de effecten van de toekomstige 
ingrepen aan de N65 en het spoor. 
PvdA-GroenLinks heeft begrip voor 
deze zorgen. Tegelijkertijd zijn we van 
mening dat de verdiepte aanleg van 
N65 en spoor op lange termijn beter 
is voor onze dorpen. Dat betekent ook 
dat we de verplichting hebben om 
negatieve effecten van deze ingrepen 
te beperken. PvdA-GroenLinks ziet 
hiervoor verschillende kansen. Dit 
vraagt om een geheel nieuwe blik 
op de inrichting van onze dorpen. 
De ombouw van N65 en spoor is dé 
gelegenheid om de traditionele kijk 
op verkeer los te laten en een radicaal 
andere keuze te maken. Een keuze 
gericht op een veilige toekomst voor 
fijne dorpen om te wonen en verblijven. 
In dit plan wordt ingegaan op onze 
voorstellen om de verkeersveiligheid te 
verbeteren. 
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WE MOETEN KIEZEN
We zijn verwend. Met onze auto’s willen we 
snel en overal kunnen komen. We willen het 
liefst recht voor de deur kunnen parkeren. Op 
heel veel plekken in onze gemeente kan dat 
ook. Maar aan deze luxe zit een keerzijde. 

Want veel mensen vinden ook dat er te veel 
verkeer door de straat komt en dat er te hard 
wordt gereden. Ouders maken zich zorgen 
over kinderen die niet meer buiten kunnen 
spelen of de straat kunnen oversteken. Het 
zelfstandig naar school lopen of fietsen 
neemt af.

Dat moet én kan anders! Dat vraagt dan wel 
om echte keuzes. PvdA-GroenLinks wil de 
verkeersveiligheid in onze dorpen verbete-
ren. Dat vraagt om een geheel andere kijk 
op mobiliteit. Daarom stellen wij niet de auto 
centraal, maar fietsers, voetgangers en open-
baar vervoer. 

FOCUS OP DE DORPEN
De afgelopen jaren is het vooral gegaan over 
N65 en spoor. Logisch, want
daar werd met provincie en rijk over 

onderhandeld. Nu de resultaten er liggen 
richten we ons op de vraag hoe onze 
dorpen er straks uit moeten zien. Hoe we 
straks het verkeer in onze dorpen inrichten.

DE INGREPEN IN DE N65 
EN HET SPOOR
Na vele jaren van praten, lobbyen en aan-
passen, zijn in 2020 de definitieve besluiten 
genomen over de verdiepte N65 en het 
spoor. PvdA-GroenLinks is tevreden met 
de aanpassingen en denkt dat onze dorpen 
op lange termijn beter worden dankzij de 
ingrepen.

Verdiepte N65
Het verdiepen van de N65 was de grote 
wens van onze gemeente zelf. In het defi-
nitieve plan ontstaan er vijf veiligere, onge-
lijkvloerse oversteken over de N65 in onze 
dorpen. Belangrijke verbeteringen van de 
afgelopen twee jaar zijn:

• Ook een ongelijkvloerse oversteek bij 
Helvoirt.

• Toch een ongelijkvloerse kruising 
Vijverbosweg-Boslaan in Vught; 
ook oversteekbaar voor fietsers en 
voetgangers.

• Een fietstunnel parallel aan het spoor 
onder de N65 door.

Verdiept spoor
De toekomstige extra treinen door Vught 
zijn opgelegd door provincie en Rijk. Dankzij 
de inzet van gemeente en inwoners blijft 
Vught toch leefbaar met vijf ongelijkvloerse 
kruisingen over het spoor. Belangrijke 
verbeteringen van afgelopen twee jaar zijn:

• Hogere geluidsnormen dan de wettelijke 
norm (maximaal 60 dB).

• Meer (bron)maatregelen tegen trillingen.
• Afspraken over stillere goederentreinen 

op dit traject.
• Smaller profiel spoor met meer ruimte 

voor directe omgeving.

Knelpunten nog oplossen
PvdA-GroenLinks vindt de ongelijkvloerse 
kruisingen over N65 en spoor grote 
verbeteringen. Toch zijn er nog drie 
belangrijke knelpunten om de komende jaren 
op te lossen:

• Minimaliseren van de overlast in onze 
dorpen tijdens de ombouwperiode. 
Samen met inwoners en de aannemer 
moeten werkzaamheden slim worden 
ingericht, duidelijke omleidingsroutes 
worden opgesteld en sluipverkeer zo-
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WIST JE DAT:
• De totale remweg van een auto (reactietijd + remweg) twee keer zo lang 

is bij 50 km/u als bij 30 km/u;
• Het terugbrengen van de gemiddelde snelheid van 50 km/u naar 49 km/u 

zorgt voor 5,9% minder doden en 4% minder ernstige gewonden;
• Te hard rijden direct of indirect zorgt voor 1/3 van de dodelijke 

ongevallen;
• Te hard rijden vooral binnen de bebouwde kom zorgt voor onveilige 

situaties. Hier is de intensiteit hoger door meer verschillende 
weggebruikers en kruisingen;

• De overlevingskans van een voetganger bij 30 km/u 95% is en bij 50 
km/u al daalt naar 60%

Bron: Veilig Verkeer Nederland.

veel mogelijk worden voorkomen. De 
omgevingsmanager moet met voldoen-
de financiële middelen direct kunnen 
optreden bij individuele noodgevallen. 

• Terugdringen toename verkeer in 
bebouwde kom. Verkeersmodellen 
laten zien dat het verkeer in de 
bebouwde kom toeneemt. Dit kunnen 
we beïnvloeden door de structuur 
in onze dorpen zelf aan te passen. 
Dan hebben we minder verkeer én 
meer oversteken over N65 en spoor. 
Zo wil PvdA-GroenLinks o.a. de oprit 
Olmenlaan alsnog afsluiten.

• Minimaliseren van het aantal 
goederentreinen (inclusief giftreinen) 
over het traject Meteren-Boxtel samen 
met onze buurgemeenten. Zeker als 
deze transporten niet de regio Brabant/
Limburg als bestemming hebben, maar 
doorrijden naar elders. De Betuweroute 
is hiervoor de eerst aangewezen 
spoorlijn.

ONZE VOORSTELLEN VOOR 
VERKEERSVEILIGERE 
DORPEN

1. Overal maximaal 30 km/u
In de bebouwde kom brengen we de 
maximale snelheid voor gemotoriseerd 
verkeer overal terug naar maximaal 30 
km/u. Dus ook op de ontsluitingswegen. 
Een lagere maximumsnelheid zorgt voor 

een overzichtelijker straatbeeld en minder 
verkeersongelukken. Dit vraagt ook om 
fysieke maatregelen om zo af te dwingen 
dat deze maximumsnelheid gereden wordt. 
In Helvoirt en Cromvoirt zijn alle straten in 
de bebouwde kom al maximaal 30 km/u. 
Dat houden we zo. Deze maatregel heeft 
daarmee vooral effect op Vught.

2. Rol de ‘rode loper’ uit 
voor de fiets
Binnen de bebouwde kom moet de fiets het 
belangrijkste vervoersmiddel worden. Dat 
stimuleren we door de ‘rode loper’ uit te 
rollen voor de fiets. Dat betekent:

• Meer fietsstraten waar auto’s te gast 
zijn op drukkere fietsroutes;

• Meer doorgaande fietsverbindingen 
door wijken en naar scholen en 
voorzieningen;

• Op belangrijke fietsroutes op meer 
plekken voorrang voor de fiets;

• Betere aansluitingen op snelfietsroutes.
De fiets moet het snelste en 
aantrekkelijkste vervoersmiddel zijn voor 
bewegingen binnen de bebouwde kom. 
Gezonder, milieuvriendelijker én veiliger!

3. Wijken anders inrichten
Alle plekken in onze dorpen blijven 
bereikbaar met de auto. Maar de auto is 
niet het snelste vervoersmiddel binnen 
de bebouwde kom. Dat is de fiets. Wij 
willen het ‘Houtens model’ invoeren. Dat 
betekent dat woonwijken fysiek worden 

afgesloten voor doorgaand autoverkeer 
en alleen nog toegankelijk zijn voor 
bestemmingsverkeer. Een woonwijk kan 
op één plek ingereden worden en op één 
plek eruit. Daarmee wordt sluipverkeer 
in de woonwijk voorkomen. Om dit te 
bereiken, maken we op meer plekken 
gebruik van fysieke afsluitingen (paaltjes) 
en van eenrichtingsverkeer. Hierdoor 
kunnen fietsers en voetgangers wel overal 
snel komen. Deze maatregel is vooral 
van toepassing op wijken in Vught en in 
mindere mate op Helvoirt en Cromvoirt. 

4. Autoverkeer snel het 
dorp uit
Gemotoriseerd verkeer leiden we via de 
hoofdwegen zo direct mogelijk naar de N65 
en A2. We maken het onaantrekkelijk om 
dwars door de dorpen te rijden. Dat damt de 
toename van autoverkeer in de bebouwde 
kom stevig in. Daarom willen wij in Vught 
ook de oprit Olmenlaan alsnog afsluiten, 
om geen extra verkeer het centrum in te 
trekken. Zie afbeelding op pagina 4. 

5. Meer openbaar vervoer
Het openbaar vervoer moet een 
aantrekkelijker alternatief worden voor het 
gebruik van de auto. Daarom komt er een 
nieuwe lijnbus door het Stadhouderspark 
via de Boslaan-Loonsebaan-Postweg. 
Hiermee wordt ook Vught-Noord beter 
ontsloten. Daarnaast starten we met een 
verkenning naar de mogelijkheid van een 
treinstation in Helvoirt. Dit is een cruciale 
eerste stap om in de toekomst te kunnen 
komen tot een nieuw treinstation.
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Autoverkeer snel het dorp uit
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6. Veiligere alternatieven in 
Cromvoirt
De Lambertusstraat kent als doorgaande 
hoofdstraat in Cromvoirt beperkingen om 
anders ingericht te worden. Wij willen de 
karakteristieke laanstructuur niet aantasten, 
waardoor er te weinig ruimte is voor een 
fatsoenlijke stoep of gescheiden fietspad. 
Daarom stellen we voor om parallel aan 
de Lambertusstraat betere voorzieningen 
voor fietsers en voetgangers te treffen 
in rustigere straten. Daarmee behouden 
we de laan voor het dorp én ontstaan er 
veiligere alternatieven voor inwoners.

7. ‘Transportbedrijven’ 
verplaatsen voor Helvoirt 
en Cromvoirt
In het achterland van Helvoirt en Cromvoirt 
zijn diverse grote bedrijven gevestigd 
met veel transportbewegingen. Dit zorgt 
voor veel verplaatsingen door de dorpen 
heen. Deze bedrijven zijn dikwijls ooit klein 
gestart en succesvol gegroeid. Iets te veel 
gegroeid en eigenlijk niet meer gevestigd 
op de juiste plek. 
Samen met de provincie moeten we 
inzetten op het verplaatsen van deze 
bedrijven naar andere, geschiktere locaties 
nabij snelwegen. Hiermee wordt het 
doorgaand verkeer in Helvoirt en Cromvoirt 
sterk teruggebracht, kunnen de bedrijven 
verder groeien en ontwikkelen én blijft de 
werkgelegenheid in de regio behouden.

8. Nieuwe vormen van 
mobiliteit stimuleren
De komende jaren gaat onze mobiliteit 
sterk veranderen. Daar moeten we ons op 
voorbereiden én mee experimenteren. Het 
gaat om andere vormen van mobiliteit én 
over het spreiden van het verkeer buiten de 
spits. Daarom willen we:

• Meer (elektrische) deelauto’s 
stimuleren. Bijvoorbeeld door nieuwe 
woonwijken te bouwen met minder 
parkeerplaatsen, maar wel met 
abonnementen op deelauto’s.

• Meer doorgaande (snel)fietsroutes.
• Aansluiting zoeken bij de 

mobiliteitsplannen van de gemeente
• ’s-Hertogenbosch. Bijvoorbeeld het 

deelfietsenplan.
• Rijden buiten de spits stimuleren. 

Bijvoorbeeld door meer thuiswerken 
ook onderdeel te maken van de 
werkwijze van de gemeente zelf.

9. Regels naleven
De weginrichting heeft invloed, maar de 
belangrijkste factor in het verkeer is ons 
eigen gedrag. Daartoe zetten we in op 
beïnvloeding én handhaving. Beïnvloeding 
gebeurt door de inrichting van ons wegennet 
en door attenderen met tijdelijke acties (bv. 
smileys). De middelen om te handhaven 
zijn voor de gemeente beperkt. Wij willen 
inzetten op een pilot in samenwerking met 
Justitie om op hoofdwegen toch flitsers te 
kunnen en mogen inzetten.

EEN HELDERE KEUZE
Iedereen wil wonen in verkeersveilige 
dorpen. Dat vraagt om het maken van 
keuzes. PvdA-GroenLinks maakt een 
heldere keuze: verkeersveiligheid boven de 
luxe van de auto. De auto zal zich moeten 
aanpassen en soms ook omrijden. Maar dan 
krijgen we er veiligere wijken voor terug.

Onze andere plannen over verkeer
Deze voorstellen gaan alleen over het 
verbeteren van de verkeersveiligheid in 
onze dorpen. PvdA-GroenLinks heeft 
daarnaast voorstellen over nieuwe mobiliteit, 
het terugdringen van de CO2-uitstoot, 
recreatieve fiets- en wandelroutes etc. Kijk 
voor al onze plannen over het verkeer, de 
N65 en het spoor op: www.PvdA-GL.nl/
verkeer of www.PvdA-GL.nl/infra.

Meer weten over andere plannen van 
PvdA-GroenLinks? Kijk dan op www.
PvdA-GL.nl.

PLANNING
• Nieuw Verkeers- en Vervoersplan (VVP) opstellen  2020-2022
• Onderzoek veiligere alternatieven Cromvoirt  2021-2022
• Onderzoek verplaatsing bedrijven   2021-2023
• Pilot handhaving     2021
• Rode loper voor de fiets    2022-2025
• Wijken anders inrichten    2023
• Overal naar 30 km/u     2023-2025
• Verkeersstructuur aanpassen    2023-2030


