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Betreft: Reactieformulier derde mobiliteitstafel 

Notitie Project: Bereikbaarheidsopgave Oosterhout - Breda 
  

  

Aan: Deelnemers aan mobiliteitstafel Notitienummer:  

Van: Bart Heijnen Datum: 23 februari 2021 
  

 

Ter voorbereiding op de derde mobiliteitstafel vragen wij u om op dit formulier aan te geven: 

− in hoeverre u zich kan vinden in het conceptadvies (op pagina 1) 

− verdere opmerkingen bij de inhoud van het rapport (op pagina 2)   

 

In hoeverre bent u het eens met de richting van het advies (de geadviseerde maatregelen in 

hoofdstuk 5)? 

 

Geef hieronder een cijfer tussen 1 en 10 (1 is totaal oneens met het advies en 10 is helemaal eens 

met advies):  

 

7,5 

 

 

Geef hieronder aan waarom u dit cijfer geeft? 

 

 

Bestuur van Dorpsbelang Den Hout en haar werkgroep Verkeer kunnen geen volmondige 10 geven, omdat wij in 

afwachting zijn van de vraag wat uiteindelijk met dit advies gedaan zal worden door het College van Burgemeester en 

Wethouders en de Gemeenteraad van Oosterhout.  

Eigenlijk verdient dit advies als zodanig een hoger cijfer. Uit het advies blijkt dat het bureau geluisterd heeft naar de 

inbreng van alle betrokkenen. Ook geeft het bureau onderbouwde argumenten waaruit blijkt dat de westelijke 

rondweg geen optie kan zijn. Het bestuur van Dorpsbelang Den Hout is het volmondig eens met de stelling dat een 

westelijke rondweg een aanzuigende werking zal hebben voor doorgaand verkeer, ten koste gaat van het 

Natuurnetwerk Brabant en van ons mooie dorp met de status van beschermd dorpsgezicht, van onze agrarische 

sector en - vanwege de geluidsoverlast en de uitstoot - van het woonplezier van de bewoners van de Contreie en Den 

Hout. Ook wordt in het advies terecht gewezen op de hoge kosten die de realisering zou inhouden.   

Een westelijke rondweg zou wel een oplossing bieden voor het verkeer dat is ontstaan door de grootschalige 

recreatieve voorzieningen die de gemeente Oosterhout heeft toegestaan bij Ter Aalst. Dorpsbelang adviseert om dit 

verkeer gebruik te laten maken van de A59 en de Terheijdenseweg. Andere oplossingen gaan ten koste van de natuur 

in dit gebied. Dorpsbelang ziet niets in de gedachte om de ondernemers van deze grootschalige voorzieningen zelf 

oplossingen te laten bedenken. Kortom: niet meer asfalt in dit prachtige bos- en agrarische gebied dat als een mooie 

groene buffer rondom beschermd dorpsgezicht Den Hout moet dienen.  

Uit het advies blijkt ook dat er onvoldoende noodzaak is om een vrijliggend fietspad te realiseren op de Bergsebaan. 

Tellingen laten zien dat de Bergsebaan beperkt gebruikt wordt door auto- en fietsverkeer. Ook zijn er weinig 

ongelukken. Het geld kan beter worden besteed aan de verbetering van de veiligheid op het Ruiterspoor.  

Samenvattend: Dorpsbelang Den Hout staat positief tegenover het advies m.b.t. de westelijke rondweg en de 

Bergsebaan, maar is in afwachting van de besluitvorming door het College van B&W en de Gemeenteraad.  

 

Dorpsbelang Den Hout



 

 

Betreft: Bereikbaarheidsopgave Oosterhout - Breda 

 

 

  2 

 

Heeft u nog opmerkingen bij de inhoud van het rapport?  

Als u nog inhoudelijke opmerkingen heeft op het rapport kunt u die hieronder aangeven.  

 

 

Graag het ingevulde reactieformulier uiterlijk op maandag 22 maart naar ons te mailen via 

m.van.bijnen@oosterhout.nl 

Wij hebben verder geen inhoudelijke opmerkingen.  

mailto:m.van.bijnen@oosterhout.nl


  

 
 

 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

Gemeente Oosterhout 

 

Den Hout, 12 april 2021 

 

Geachte leden van het College,  

Als bestuur van Dorpsbelang Den Hout hebben wij onze bijdrage kunnen leveren aan de 

rondetafelgesprekken over de verkeerssituatie in onze gemeente en de conceptversie van de 

omgevingsvisie.   

Gedurende dit proces is ons eens te meer duidelijk geworden hoezeer inwoners van Oosterhout stad 

en Den Hout zich zorgen maken over de gevolgen die de aanleg van een westelijke rondweg zou 

hebben voor de kwaliteit van de leefomgeving en het behoud van de status van Den Hout als 

landelijk beschermd dorpsgezicht.   

Uit het advies blijkt dat het bureau APPM zorgvuldig geluisterd heeft naar de inbreng van alle 

betrokkenen. Ook geeft het bureau onderbouwde argumenten waaruit blijkt dat de westelijke 

rondweg geen optie kan zijn. Het bestuur van Dorpsbelang Den Hout is het volmondig eens met de 

stelling dat een westelijke rondweg een aanzuigende werking zal hebben voor doorgaand verkeer, 

ten koste gaat van het Natuurnetwerk Brabant, van ons mooie dorp met de status van beschermd 

dorpsgezicht, van onze agrarische sector en - vanwege de geluidsoverlast en de uitstoot - van het 

woonplezier van de bewoners van de Contreie en Den Hout. Ook wordt in het advies terecht 

gewezen op de hoge kosten die de realisering zou inhouden. Kosten die zelfs aanzienlijk hoger 

blijken te zijn dan in de conceptversie van het rapport staan.  

Als College en Gemeenteraad heeft u in de afgelopen jaren toegestaan dat er grootschalige 

recreatieve voorzieningen rondom Den Hout gerealiseerd konden worden. Als bestuur van 

Dorpsbelang Den Hout hopen wij dat u de zorg met ons deelt dat verdergaande recreatieve 

ontwikkelingen in strijd zijn met de verantwoordelijkheid die de gemeente Oosterhout heeft ten 

aanzien van het behoud van Den Hout als beschermd dorpsgezicht.  

In de concept-omgevingsvisie van onze gemeente Oosterhout schrijft u zelfs dat de status van Den 

Hout als beschermd dorpsgezicht een complicerende factor vormt voor de ontwikkeling van 

Oosterhout.  

Wij wensen u veel wijsheid toe bij de behandeling van het advies van het bureau APPM en de 

teksten met de reacties op de concept omgevingsvisie.  

De status van Den Hout als beschermd dorpsgezicht moeten wij met elkaar koesteren. Daar moeten 

we trots op zijn en wij hopen dat u hier bij uw besluitvorming rekening mee houdt en dit ook in uw 

berichtgeving naar buiten kenbaar maakt.  

Met vriendelijke groet,  

Namens het bestuur van Dorpsbelang Den Hout 

 

Patrick de Rooij 

voorzitter a.i.  



Buurtpreventie SamenSterk





Reactieformulier De Contreie  
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Betreft: Reactieformulier derde mobiliteitstafel Notitie Project: Bereikbaarheidsopgave Oosterhout - Breda 
  

  

Aan: Deelnemers aan mobiliteitstafel Notitienummer:  
Van: Bart Heijnen Datum: 23 februari 2021 
  

 
Ter voorbereiding op de derde mobiliteitstafel vragen wij u om op dit formulier aan te geven: 
 in hoeverre u zich kan vinden in het conceptadvies (op pagina 1) 
 verdere opmerkingen bij de inhoud van het rapport (op pagina 2)   
 
In hoeverre bent u het eens met de richting van het advies (de geadviseerde maatregelen in 
hoofdstuk 5)? 
 
Geef hieronder een cijfer tussen 1 en 10 (1 is totaal oneens met het advies en 10 is helemaal eens 
met advies):  

Omdat de maatregelen uitsluitend vanuit Teterings perspectief zijn beoordeeld, is 
geen cijfer gegeven. Dit  zou de voor Oosterhout relevante maatregelen tekort doen. 
Vanuit Teterings perspectief scoort het advies onvoldoende. 
 

Geef hieronder aan waarom u dit cijfer geeft? 
 

Het advies biedt onvoldoende perspectief voor een oplossing van de verkeersdruk op de 
Oosterhoutseweg die het gevolg is van het doorgaande verkeer tussen Breda en Oosterhout. 
Het advies presenteert voor de korte termijn maatregelen (gedragsbeïnvloeding, prioriteit 
fiets en omrijden via de A27), die al meer dan tien jaar worden ingezet en die niet blijken te 
werken. 
De maatregelen voor de middellange termijn leveren evenmin een oplossing en betekenen 
voor de Oosterhoutseweg eerder een verslechtering dan een verbetering. Het aansluiten van 
de Lage Molenpolderweg op de Bredaseweg zal meer verkeer op de Oosterhoutseweg 
genereren en onduidelijk is nog wat het opwaarderen van de huidige fietspaden tot een 
snelfietsroute betekenen voor de doorstroming van het autoverkeer. 
Noodzakelijke structurele maatregelen op de lange termijn zijn niet voorzien.  
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Heeft u nog opmerkingen bij de inhoud van het rapport?  

Als u nog inhoudelijke opmerkingen heeft op het rapport kunt u die hieronder aangeven.  
 

 

Graag het ingevulde reactieformulier uiterlijk op maandag 22 maart naar ons te mailen via 
m.van.bijnen@oosterhout.nl 

Het advies is te veel geschreven vanuit de Oosterhoutse knelpunten. Opvallend is dat APPM 
(zie figuren 2.1, 2.4 en 2.5) de Oosterhoutseweg niet meer als huidig of toekomstig knelpunt 
ziet. In de presentatie tijdens de eerste mobiliteitstafel op 17 februari 2020 was dit nog wel 
het geval. 
 
Zowel in het advies van APPM als in de Mobiliteitsvisie van de gemeente Breda is sprake van 
spanning tussen de beleidsmatig gewenste functie en de feitelijke functie van de 
Oosterhoutseweg voor doorgaand verkeer. Het advies van APPM geeft in figuur 2.5 wel aan 
dat doorgaand verkeer op de Oosterhoutseweg ongewenst is, maar bevat geen concrete 
maatregelen voor het terugdringen van dit verkeer. De mobiliteitsvisie van de gemeente 
Breda gaat ervan uit dat de Oosterhoutseweg een wijkontsluitingsweg is. Uitgangspunt is dat 
het regionale verkeer niet door het dorp rijdt, maar via het hoofdwegennet over de A27. 
Concrete maatregelen om dit bereiken, ontbreken eveneens.  
 
De Dorpsraad Teteringen is op zich geen tegenstander van de beleidsmatig gewenste functie, 
waarbij het doorgaangaande verkeer wordt terug gedrongen Zij wijst er echter op dat er door 
gebrek aan alternatieven voor het doorgaande verkeer sprake zal blijven van knelpunten. Als 
de verkeerstromen toenemen en maatregelen vooral worden gericht op het beperken van 
capaciteit voor en doorstroming van het autoverkeer zullen er problemen ontstaan op het 
onderliggende wegennet (sluipverkeer). 
 
Noodzakelijk is een nadere uitwerking van structurele maatregelen, gericht op het 
terugdringen van het doorgaande verkeer op de Oosterhoutseweg. De in opdracht van de 
gemeente Breda door SWECO uitgevoerde studie naar het verkeer op de Oosterhoutseweg 
kan hierbij worden betrokken. Tevens is aandacht nodig voor effecten van maatregelen op het 
onderliggende wegennet in Teteringen.   



 
Dorpsraad Teteringen 
Aandachtsgebied Verkeer en Mobiliteit 
 

REACTIE MOBILITEITSADVIES REGIONALE BEREIKBAARHEIDSOPGAVE OOSTERHOUT BREDA 

 

In aanvulling op haar bijdragen aan de drie mobiliteitstafels die zijn gehouden in de periode februari 

2020-maart 2021 geeft de Dorpsraad Teteringen graag een definitieve reactie op het concept advies 

van APPM d.d. 15 februari 2021. Naar de mening van de Dorpsraad biedt het advies onvoldoende 

perspectief voor een oplossing van de toenemende verkeersdruk op de Oosterhoutseweg die het 

gevolg is van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die plaatsvinden in Breda en Oosterhout.  Met name 

het ontbreken van structurele maatregelen om het doorgaande verkeer tussen Oosterhout en Breda 

te reduceren, vinden wij een tekortkoming in het advies. Opvallend is dat APPM (zie figuren 2.1, 2.4 

en 2.5) de Oosterhoutseweg niet meer als huidig of toekomstig knelpunt ziet. In de presentatie 

tijdens de eerste mobiliteitstafel op 17 februari 2020 was dit nog wel het geval. 

 

Het advies van APPM geeft in figuur 2.5 weliswaar aan dat het doorgaande verkeer op de 

Oosterhoutseweg ongewenst is, maar gaat ervan uit dat reductie mogelijk is door dit verkeer te laten 

rijden via de A27. APPM adviseert daarom de gemeenten Oosterhout en Breda in overleg met de 

provincie en Rijkswaterstaat maatregelen uit te werken die de doorstroming op de A27 bevorderen. 

Dit is een onzeker perspectief, omdat er nog geen overeenstemming is over de hiertoe noodzakelijke  

maatregelen en op welke termijn deze genomen kunnen worden. Het advies is ook in strijd met de 

uitkomsten van een verkeersonderzoek dat SWECO heeft gehouden in opdracht van de gemeente 

Breda. Uit dit onderzoek blijkt dat de Oosterhoutseweg voor een belangrijk deel van het doorgaande 

verkeer een aantrekkelijker route is dan de A27. Dit blijkt overigens ook uit de presentatie die APPM 

heeft gehouden tijdens de eerste mobiliteitstafel op 17 februari 2020. Door gebrek aan reële 

alternatieven voor het doorgaande autoverkeer door Teteringen zal naar de mening van de 

Dorpsraad bij de door APPM voorgestelde maatregelen sprake  blijven van knelpunten op de 

Oosterhoutseweg. Dit zal door het optreden van sluipverkeer ook leiden tot problemen op het 

onderliggende wegennet in de kern van Teteringen. 

 

De Dorpsraad constateert voorts dat het concept advies van APPM zich vooral  richt op de 

Oosterhoutse knelpunten en dat APPM de effecten in Teteringen van hierop gerichte maatregelen 

onvoldoende in haar beschouwingen betrekt. Dit geldt vooral voor de  aansluiting van de Lage 

Molenpolderweg op de Bredaseweg via Lievenshove. Deze aansluiting beoogt de verkeersdruk op de 

Oosterhoutse kruispunten bij Trommelen en de Ridderstraat te verminderen, maar zorgt voor extra 

doorgaand verkeer op de Oosterhoutseweg. De Dorpsraad vindt dit niet acceptabel. Tevens heeft de 

Dorpsraad bezwaren tegen eventuele maatregelen die de capaciteit voor en de doorstroming van  

het doorgaande verkeer tussen Breda en Oosterhout beperken. Hoewel wij geen principiële 

bezwaren hebben tegen maatregelen die het fietsverkeer en het openbaar vervoer stimuleren, mag 

dit niet leiden tot problemen met de afwikkeling van het autoverkeer in Teteringen. 

     



 
Dorpsraad Teteringen 
Aandachtsgebied Verkeer en Mobiliteit 
 

Om de Oosterhoutseweg de in de mobiliteitsvisie van de gemeente Breda beoogde functie van 

wijkontsluitingsweg te geven, is naar de mening van de Dorpsraad een nadere uitwerking nodig van 

het concept advies. Deze uitwerking moet zijn gericht op het verbeteren van de doorstroming van 

het autoverkeer op de Oosterhoutseweg, alsmede op het terugdringen van het doorgaande 

autoverkeer. De in opdracht van de gemeente Breda door SWECO uitgevoerde studie naar het 

verkeer op de Oosterhoutseweg biedt hiervoor een goede basis. Deze nadere uitwerking is naar de 

mening van de Dorpsraad een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten Oosterhout en 

Breda. Bestuurlijke afstemming van te nemen maatregelen in het kader van de regionale 

bereikbaarheidsopgave is cruciaal, zodat deze elkaar aan beide zijden van de gemeentegrens 

versterken. 

 

 

Teteringen, 1 april 2021 
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Belangenvereniging LPMweg 

 
 
Betreft: Reactieformulier derde mobiliteitstafel Notitie Project: Bereikbaarheidsopgave Oosterhout - Breda 
  

  

Aan: Deelnemers aan mobiliteitstafel Notitienummer:  
Van: Bart Heijnen Datum: 23 februari 2021 
  

 
Ter voorbereiding op de derde mobiliteitstafel vragen wij u om op dit formulier aan te geven: 
 in hoeverre u zich kan vinden in het conceptadvies (op pagina 1) 
 verdere opmerkingen bij de inhoud van het rapport (op pagina 2)   
 
In hoeverre bent u het eens met de richting van het advies (de geadviseerde maatregelen in 
hoofdstuk 5)? 
 
Geef hieronder een cijfer tussen 1 en 10 (1 is totaal oneens met het advies en 10 is helemaal eens 
met advies):  

 
Cijfer 2 
Geef hieronder aan waarom u dit cijfer geeft? 
 

Knelpunt Trommelen: 

- Een aanzienlijk deel (ca. 90% gemiddeld) van het verkeer dat op de centrumring 
terecht komt blijkt afkomstig te zijn van de Bredaseweg. 

- Ontlasten van Trommelen door LMP op Bredaseweg aan te sluiten heeft dus slechts 
beperkt effect. En 2 km omrijden tussen Lievenshove en kruispunt Trommelen via de 
LMP ( met risico van brugopening) is zeer onlogisch. 

- Aanpak probleem moet dus op kruispunt Trommelen zelf gericht zijn. En oplossing 
moet toekomstbestendig zijn (en oplossingsrichting 13 met haar geringe effect is dat 
niet). 

- Onbegrijpelijk is dat niet gekeken is naar oplossing voor Trommelen waarbij geen  
linksaf slaand verkeer op kruispunt meer mogelijk is. Route via de Kanaalstraat etc. 

- Door linksaf slaan onmogelijk te maken neemt capaciteit kruispunt Trommelen 
aanzienlijk toe. 

- In het verleden zijn op kruispunt Trommelen al panden aangekocht om kruispunt aan 
te pakken. Als nu geen verdere aankopen gedaan worden zijn de eerdere aankopen 
kapitaalvernietiging. 

- Als eerste moet kruispunt Trommelen aangepakt worden. Daarna moet gekeken 
worden of andere oplossingen nog nodig zijn (11.2 en 13 bijvoorbeeld). 

- Oplossingsrichting 13 is mogelijk goedkope dan 11.2, maar “13” lost niets op. 
- Het is niet duidelijk hoeveel voertuigen er minder via kruispunt Trommelen moeten 

rijden om het probleem op te lossen. 
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met advies):  

 
Cijfer 2 
Geef hieronder aan waarom u dit cijfer geeft? 
 

 

Aansluiting LMP op Bredaseweg: 

- Probleemoplossend vermogen van deze variant voor kruispunt Trommelen is zeer 
beperkt. 

- Aansluiting gaat onvermijdelijk meer sluipverkeer aanzuigen. Voor verkeer afkomstig 
van A59/Made naar Teteringen en verder naar Breda-Oost is dit een logische route, 
zeker bij files op de A59 en/of A27. 

- Uitgangspunten in mobiliteitsplannen Oosterhout en Breda (blz. 28 “Ruimte voor 
Verblijven”) is het beperken van doorgaand verkeer en het beperken van verkeer door 
woongebieden. Dit geldt dus ook voor Vrachelen! En voor Teteringen, daar komt het 
sluipverkeer terecht. 

- Verkeersproblemen worden niet opgelost door meer verkeer aan te trekken! 
- De wijk Vrachelen mocht gebouwd worden op de uitdrukkelijke voorwaarde van GS 

dat LMP niet voor “ten opzichte” van de wijk Vrachelen doorgaand verkeer bestemd 
zou worden. Daarop is een verkeersstructuur ontworpen en in 1992 door de Raad 
aanvaard waarin de LMP de functie van wijkontsluitingsweg kreeg en verkeer 
afgewikkeld zou moeten worden via o.a de Bredaseweg. Toen dit besluit genomen 
werd was de omvang van Vrachelen bekend. Aansluiten Bredaseweg op de LMP had 
toen ook gekund, maar mocht niet om de functie van de LMP als wijkontsluitingsweg 
niet te ondermijnen. 

- Vanaf het begin probeert de gemeente onder het uitgangspunt uit te komen en de 
LMP als westelijke rondweg in te richten. Conclusies van een Klankbordgroep werden 
terzijde geschoven (want onwelgevallig voor de gemeente) en de vele afspraken met 
bewoners aan de laars gelapt (zie blz 26 en 27 “Feiten over Lage Molenpolderweg” uit 
Mobiliteitsplan 2015). 

- Bewoners willen dat afspraken uit het verleden gerespecteerd blijven worden (geen 
“Toeslagen” affaire in Oosterhout!!). 

- Met het aansluiten van de LMP op de Bredaseweg zou de gemeente ook een 
onverantwoord risico nemen. Als de weg toch als sluiproute gebruikt gaat worden 
(wat de bewoners verwachten en wat de gemeente bagatelliseert) dan zitten 
Vrachelen en Teteringen met een probleem dat dan onomkeerbaar is. En…het zou 
niet de eerste keer zijn dat de afdeling verkeer van de gemeente Oosterhout de plank 
mis slaat. De LMP zelf met fietsoversteek bij het Dorsvlegel pad en de situatie bij de 
Pionier zijn daar voorbeelden van. 
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Heeft u nog opmerkingen bij de inhoud van het rapport?  

Als u nog inhoudelijke opmerkingen heeft op het rapport kunt u die hieronder aangeven.  
 

 

Graag het ingevulde reactieformulier uiterlijk op maandag 22 maart naar ons te mailen via 
m.van.bijnen@oosterhout.nl 

  

Algemeen: 

- Het effect van de brug in de Wilhelminalaan is een beperkende factor in bijvoorbeeld 
de route Bredaseweg- LMP-Wilhelminalaan- Oosterhout Centrum. Logisch is om 
verkeer uit Breda aan de Oostkant van het Wilhelminakanaal te houden. 

- Bij alle plannen zou het effect van de bruggen op de verkeersafwikkeling en de 
bereikbaarheid van Vrachelen bij calamiteiten een rol moeten spelen. 

- De knip in de Eikdijk is erin gelegd om een probleem op te lossen en blijkt effectief. 
Als deze Knip een probleem geeft bij het kruispunt Praxis dan kan dit daar opgelost 
worden met verkeerslichten. 

- In figuur 89.5 wordt een” logische” route tussen Teteringen en Made aangegeven. 
Betwist wordt echter dat dit een logische route is. De route Bredaseweg-
Warandelaan- Wilhelminakanaal Zuid/LMP ligt veel meer voor de hand. 

- De Tweede Kamer en de Europese verkeersministers hebben aangegeven dat in 
Europa alle wegen binnen de bebouwde kom (behalve de doorgaande wegen) 30 km 
wegen zouden moeten worden. In Oosterhout zouden alle wegen (o.a. Abdis van 
Thornstraat-Bredaseweg-Materlaan-LMP) ,behalve de Bovensteweg, 30 km moeten 
worden. Door dit te doen zal autoverkeer veel eerder voor de doorgaande wegen 
kiezen (A27-A59-Bovensteweg) en niet door de bebouwde kom rijden. Dit lost veel 
problemen op met verkeersdruk, veiligheid, geluid, luchtverontreiniging etc. 

 



 

 

Betreft: Bereikbaarheidsopgave Oosterhout - Breda 

 

 
  4 

 

Mobiliteitsplan 2030         versie 28-3-2021 

 

3e mobiliteitstafel.  
Aantekeningen van Belangenvereniging LMPweg bij conceptadvies “Regionale 
bereikbaarheidsopgave Oosterhout-Breda” dd. 15-02-2021 

 

Knelpunt Trommelen: 

- Een aanzienlijk deel (ca. 90% gemiddeld) van het verkeer dat op de centrumring terecht 
komt blijkt afkomstig te zijn van de Bredaseweg. 
 

- Ontlasten van Trommelen door de LMP op de Bredaseweg aan te sluiten heeft dus slechts 
beperkt effect.  
 

- Effect van aansluiting Bredaseweg-LMP is dermate gering dat nog aanvullende 
maatregelen elders noodzakelijk zijn. Deze kosten moeten ook meegenomen worden in 
variant 13. 
 

- Aanpak probleem moet op kruispunt Trommelen zelf gericht zijn. En oplossing moet 
toekomstbestendig zijn (en oplossingsrichting 13 met haar geringe effect is dat niet). 
 

- Aansluiten van de LMP op de Bredaseweg leidt tot een aantrekkelijke route die in zowel 
Vrachelen als Teteringen tot meer verkeer gaat leiden. 
 

- Onbegrijpelijk is dat niet gekeken is naar oplossing voor Trommelen waarbij geen  linksaf 
slaand verkeer op kruispunt meer mogelijk is. Route via de Kanaalstraat etc. 
 

- Door linksaf slaan onmogelijk te maken neemt capaciteit kruispunt Trommelen aanzienlijk 
toe. 
 

- In het verleden zijn al panden aangekocht om het kruispunt te verruimen. Dit mag niet als 
kapitaalvernietiging de geschiedenis ingaan. Zo nodig moeten meer panden aangekocht 
worden om kruispunt Trommelen toekomstbestendig te maken. 
 

- Als eerste moet kruispunt Trommelen aangepakt worden. Daarna moet gekeken worden 
of andere oplossingen nog nodig zijn (11.2 en 13 bijvoorbeeld). Hiermee wordt ook risico 
voorkomen dat eerst andere maatregelen getroffen worden (11.2 of 13) en dat later 
Trommelen alsnog aangepakt moet worden. 
 

- Oplossingsrichting 13 is mogelijk goedkope dan 11.2, maar “13” lost niets op, dus 
weggegooid geld. Bij “13” moeten nog kosten opgeteld worden omdat effect van alleen 
deze maatregel heel beperkt is. 
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- Onduidelijk is met hoeveel voertuigen/etmaal de verkeersdruk moet dalen om het 
probleem op kruispunt Trommelen op te lossen. 

Aansluiting LMP op Bredaseweg: 

- Een aanzienlijk deel (ca. 90% gemiddeld) van het verkeer dat op de centrumring terecht 
komt blijkt afkomstig te zijn van de Bredaseweg. 
 

- Probleemoplossend vermogen van deze variant voor kruispunt Trommelen is zeer beperkt. 
Elders zullen dan nog aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
 

- Aansluiting gaat onvermijdelijk meer sluipverkeer aanzuigen. Voor verkeer afkomstig van 
A59/Made naar Teteringen en verder naar Breda-Oost is dit een logische route, zeker bij 
files op de A59 en/of A27. 
 

- “Belangrijkste uitgangspunten” in de mobiliteitsplannen van Oosterhout en Breda (blz. 28 
“Ruimte voor Verblijven”) is het beperken en ontmoedigen van doorgaand verkeer en van 
verkeer door woongebieden. Dit geldt dus voor Vrachelen en voor Teteringen. Met de 
aansluiting van de LMP op de Bredaseweg wordt in strijd met dit “Belangrijkste 
Uitgangspunt” gehandeld. 
 

- Verkeersproblemen worden niet opgelost door meer verkeer aan te trekken!  
 

- Aansluiten van de LMP op de Bredaseweg leidt tot een aantrekkelijke route die tot 
vergelijkbare verkeersoverlast in zowel Vrachelen als Teteringen gaat leiden. 
 

- Volgens de tabel op bladzijde 18 van het conceptadvies d.d. 15-02-2021 zou het 
aansluiten van de LMP op de Bredaseweg tot ca. 500 mvt/etmaal extra leiden door 
Teteringen (en dus ook door Vrachelen). Dit is een schromelijke onderschatting, zo is in 
het verleden al gebleken.         
   We citeren: “Warande Visie (2002 gemeente!):”Aansluiting 
LMP op Bredase Weg roept gevaar op van ongewenst sluipverkeer”. 

Februari 2001, dagblad Stem, bijlage bij stukken rechtbank: ”Sluiproute 
bij Lievenshove dicht. Per etmaal 2500 voertuigen over parallelweg en 300 over 
parkeerterrein zwembad”. 

 
- De wijk Vrachelen mocht gebouwd worden op de uitdrukkelijke voorwaarde van GS dat 

LMP niet voor “ten opzichte” van de wijk Vrachelen doorgaand verkeer bestemd zou 
worden. Daarop is een verkeersstructuur ontworpen en in 1992 door de Raad aanvaard 
waarin de LMP de functie van wijkontsluitingsweg kreeg en verkeer afgewikkeld zou 
moeten worden via o.a. de Bredaseweg. Nu de LMP aansluiten op de Bredaseweg is in 
strijd met de uitgangspunten bij de bouw van de wijk Vrachelen. 
 

- Het aansluiten van de LMP op de Bredaseweg lijkt een doel op zich te zijn geworden.  
 

- Met het aansluiten van de LMP op de Bredaseweg zou de gemeente een onverantwoord 
risico nemen. Als de weg toch als sluiproute gebruikt gaat worden (wat de bewoners 
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verwachten en wat de gemeente bagatelliseert) dan zitten Vrachelen en Teteringen met 
een probleem dat dan onomkeerbaar is.  

Algemeen: 

- Het effect van de brug in de Wilhelminalaan is een beperkende factor in bijvoorbeeld de 
route Bredaseweg- LMP-Wilhelminalaan- Oosterhout Centrum. Logisch is om verkeer uit 
Breda aan de Oostkant van het Wilhelminakanaal te houden. 
 

- Bij alle plannen zou het effect van de bruggen op de verkeersafwikkeling en de 
bereikbaarheid van Vrachelen bij calamiteiten onderzocht moeten worden. 
 

- De invloed van de bruggen op verkeersbewegingen en op de veiligheid in Vrachelen bij 
calamiteiten krijgt ten onrechte geen aandacht. 
 

- Problemen in Vrachelen met de fietsoversteek bij het Dorsvlegelpad en de situatie rond de 
scholen krijgen geen aandacht. 
 

- “Vrachelen” zou dezelfde aandacht en zorg moeten krijgen als o.a. Den Hout. Vrachelen is 
een woonwijk en het is niet een verzameling huizen langs een doorgaande weg! 
 

- De knip bij de Eikdijk is erin gelegd om een probleem op te lossen en blijkt effectief. Als 
deze Knip een probleem geeft bij het kruispunt Praxis dan kan dit daar opgelost worden 
met verkeerslichten. 
 

- Door de recreatieve ontwikkelingen in Teraalst maken steeds meer auto’s gebruik van de 
Pannenhoefstraat, een zandpad door het bos. Dit levert onveilige situaties op. Als het 
wegdek slecht is bij regen wordt door auto’s zelfs over het fietspad gereden. De 
boomstammen om dit te belemmeren zijn recent weg gehaald. Het bos is bestemd voor 
wandelaars, fietsers etc. en niet voor autoverkeer dat een snelle sluiproute wil. De 
gemeente moet doorgaand autoverkeer onmogelijk maken. 
 

- In figuur 89.5 wordt een” logische” route tussen Teteringen en Made aangegeven. Betwist 
wordt echter dat dit een logische route is. De route Bredaseweg-Warandelaan- 
Wilhelminakanaal Zuid/LMP ligt veel meer voor de hand. 
 

- De Tweede Kamer en de Europese verkeersministers hebben aangegeven dat in Europa 
alle wegen binnen de bebouwde kom (behalve de doorgaande wegen) 30 km wegen 
zouden moeten worden. In de stad Brussel zijn vanaf 1 januari 2021 alle wegen binnen de 
doorgaande wegen in de stad 30 km! In Oosterhout zouden alle wegen (o.a. Abdis van 
Thornstraat-Bredaseweg-Materlaan-LMP) ,behalve de Bovensteweg, 30 km moeten 
worden. Door dit te doen zal autoverkeer veel eerder voor de doorgaande wegen kiezen 
(A27-A59-Bovensteweg) en niet door de bebouwde kom rijden. Dit lost veel problemen op 
met verkeersdruk, veiligheid, geluid, luchtverontreiniging etc. Hiervoor zijn echter visie en 
moed nodig!!! 



Betreft: Reactieformulier derde mobiliteitstafel 

Project: bereikbaarheidsopgave Oosterhout – Breda 

Cijfer: 7 

Waarom een 7? Ten eerste is de vraag een ijdele vraag. U zoekt erkenning van uw werk, 

dat krijgt u vanzelf als de opdrachtgever tevreden is over uw werk en een vervolgopdracht 

geeft. Als de opdrachtgever veel van uw aanbevelingen wil wijzigen en dus uw opdracht 

verder gaat sturen, is de opdrachtgever niet tevreden. 

Maar waarom een 7? Omdat het een verhaal is over mobiliteit en wij, als Fietsersbond 

Afdeling Oosterhout, over de fiets gaan en daar wordt zeer beperkt over gesproken. Het 

gaat hoofdzakelijk over gemotoriseerd verkeer. 

Het rapport op zichzelf is echter een goed rapport. 

Het is wel vrij lijvig zodat het veel tijd kost om alle mogelijkheden goed te begrijpen. 

Opmerkingen bij de inhoud van het rapport. 
 

- Prioriteit voor de fiets bij verkeerslichten is een prima advies, wat al zeer lang bepleit 

wordt door de Fietsersbond. Zie verder ook de “Oplossingsrichtingen” 1.1 t/m 1.4 in 

hoofdstuk 3.3, tabel 3.2 

Zo’n advies is eenvoudig te realiseren met geringe kosten. 

Zie ook Hoofdstuk 5. Advies. 5.2 Quick wins (realisatie binnen 1 tot 2 jaar). Maatregelen: 

punt 2. 

Citaat: Meer prioriteit voor fiets bij verkeerslichten (1.1) zorgen ervoor dat fietsers 

comfortabeler en sneller kunnen reizen. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om de fiets 

i.p.v. de auto te gebruiken. Bij de afstelling van verkeerslichten dient de fiets op de 

belangrijkste fietsrichtingen meer prioriteit te krijgen. Einde citaat. 

 

- Bij het instellen van eenrichtingsverkeer (7.1 en 7.3) staat niet expliciet dat dit niet 

voor de fiets geldt en dat vinden wij uiteraard wel een voorwaarde! 

- Bij het vrijliggende tweerichtingenfietspad blijft dit toch ook gehandhaafd als de 

Bredaseweg hier voor gemotoriseerd verkeer wordt afgesloten (7.2)? 

 

- Hoofdstuk 5.5 Wat verder ter tafel kwam. 

 

Betreft: De knip in het Wilhelminakanaal Zuid. 

Het is juist dat dit onderwerp leeft bij een aantal deelnemers en dat het opheffen van deze 

knip voor en tegenstanders heeft. 

Het dispuut is echter redelijk gemakkelijk op te lossen. Als de gemeente de moeite neemt 

om het huidige fietspad langs het Wilhelminakanaal Zuid door te trekken kan de knip 

verdwijnen. Echter de gemeente voelt niets voor deze verlenging van het fietspad, terwijl 

dit juist nu met de aanleg van een nieuwe woonwijk op het oude Galvanitas terrein meer 

van belang wordt. 

 

De motie(s) t.a.v. de Bergsebaan en omgeving. 

 

Uw constatering klopt als een bus (m.n. wat betreft de impact op de natuur) en het advies 

om de gelden beter te besteden aan maatregelen ter verbetering van de (fiets)veiligheid 

op het niet gereconstrueerde deel van de Bergsebaan en het Ruiterspoor is zeer goed. 

Deze zijn momenteel gevaarlijk voor de fietser, omdat auto’s toch met vrij hoge snelheid 

passeren. 

Fietsersbond



Bij een 80 km weg ontstaan ook weer gevaarlijke fietsoversteken in een gebied waar ook 

het fietstoerisme toeneemt door nieuwe en uitbreiding van bestaande recreatiebedrijven 

en horeca. 

 

Hoofdstuk 5.3 Middellange termijn (realisatie binnen 3 – 5 jaar) 

 

Maatregelen: 

 

- Breda-Oosterhout is een potentiële route om een snelfietsroute te realiseren. Om fietsen 

tussen Oosterhout en Breda aantrekkelijker te maken zou dan ook een snelfietsroute 

aangelegd kunnen worden (1.2). Een snelfietsroute biedt fietsers meer comfort en een 

kortere reistijd. 

 

Dit advies over een snelfietsroute is leuk, maar erg theoretisch en niet onderbouwd. 

Zoals al genoemd is de hoeveelheid verkeerslichten/stoplichten in Teteringen slecht tot 

helemaal niet afgesteld om te voldoen aan de eisen van een snelfietsroute. 

In deze route over de Bredaseweg en Oosterhoutseweg is zelfs een stuk weg dat slechts 

80 -<100 cm breed is. 

 

De definitie van een snelfietsroute is: Een fietsroute waar je gemakkelijk kan 

doorfietsen met zoveel mogelijk voorrang en weinig hinder van verkeer. 

 

Doet u, deze definitie voor ogen houdende, daar nu eens een voorstel voor? 

 

Verder in het algemeen: 

  

Wilt u benoemen dat langs iedere nieuw aan te leggen weg een fietspad behoort 

te komen of dat er een 30 km regime wordt ingevoerd. 

 

In dit kader zou dus ook langs de verlengde Statendamweg (in het kader van het 

Hooipolderproject) naar Geertruidenberg een fietspad moeten worden aangelegd. Al valt 

dit niet precies binnen het kader van uw opdracht, maar het is wel een onderdeel van de 

fietsverbinding tussen Geertruidenberg en Breda via Oosterhout. Als door deze weg meer 

automobilisten die in de toekomst ook via deze weg naar Breda rijden voor de fiets zouden 

kiezen heeft dit indirect een positieve invloed op het autoverkeer tussen Oosterhout en 

Breda. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 
Namens de Fietsersbond Afd.: Oosterhout 

Jan ter Haar  

Secretaris  

 

Oosterhout@fietsersbond.nl 



 
 
  Milieuvereniging Oosterhout 
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Aan: Deelnemers aan mobiliteitstafel Notitienummer:  
Van: Bart Heijnen Datum: 23 februari 2021 
  

 
Ter voorbereiding op de derde mobiliteitstafel vragen wij u om op dit formulier aan te geven: 
 in hoeverre u zich kan vinden in het conceptadvies (op pagina 1) 
 verdere opmerkingen bij de inhoud van het rapport (op pagina 2)   
 
In hoeverre bent u het eens met de richting van het advies (de geadviseerde maatregelen in 
hoofdstuk 5)? 
 
Geef hieronder een cijfer tussen 1 en 10 (1 is totaal oneens met het advies en 10 is helemaal eens 
met advies):  

 
 
 
 

Geef hieronder aan waarom u dit cijfer geeft? 

 

De richting die het advies geeft is voor ons bespreekbaar. 
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Heeft u nog opmerkingen bij de inhoud van het rapport?  

Als u nog inhoudelijke opmerkingen heeft op het rapport kunt u die hieronder aangeven.  
 

 

Graag het ingevulde reactieformulier uiterlijk op maandag 22 maart naar ons te mailen via 
m.van.bijnen@oosterhout.nl 

Wij zijn het niet eens met de passage om de autobereikbaarheid te verbeteren voor de 
ondernemers van Ter Aalst. Dat vinden wij niet wenselijk en de onderstaande passage zou uit 
het advies verwijderd moeten worden. De draagkracht van het gebied is allang bereikt. 
Bespreekbaar is hoe de automobiliteit teruggedrongen zou kunnen worden. 
 
Te overwegen valt om met een deel van de deelnemers aan de mobiliteitstafels en de 
betreffende ondernemers te bekijken in hoeverre er mogelijkheden zijn (en wenselijk is) om 
de autobereikbaarheid van de recreatievevoorzieningen Ter Aalst te verbeteren. 
eens met  



 
 
                                                                                         Reizigers Overleg Brabant (ROB)
   
 
 

1 
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Aan: Deelnemers aan mobiliteitstafel Notitienummer:  
Van: Bart Heijnen Datum: 23 februari 2021 
  

 
Ter voorbereiding op de derde mobiliteitstafel vragen wij u om op dit formulier aan te geven: 
 in hoeverre u zich kan vinden in het conceptadvies (op pagina 1) 
 verdere opmerkingen bij de inhoud van het rapport (op pagina 2)   
 
In hoeverre bent u het eens met de richting van het advies (de geadviseerde maatregelen in 
hoofdstuk 5)? 
 
Geef hieronder een cijfer tussen 1 en 10 (1 is totaal oneens met het advies en 10 is helemaal eens 
met advies):  

 
7 
 
 

Geef hieronder aan waarom u dit cijfer geeft? 
 

 

Ik kan de lijn volgen, mis wel een wat explicieter advies. Alleen verkeerskundige zaken 
(eenrichtingsverkeer, afstelling vri’s etc) worden specifiek benoemd, de rest zijn 
denkrichtingen, geen advies.  
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Heeft u nog opmerkingen bij de inhoud van het rapport?  

Als u nog inhoudelijke opmerkingen heeft op het rapport kunt u die hieronder aangeven.  
 

 

Graag het ingevulde reactieformulier uiterlijk op maandag 22 maart naar ons te mailen via 
m.van.bijnen@oosterhout.nl 

- Ik mis een duidelijke visie of uitgangspunt van de gemeente mbt duurzaamheid.  
m.i. was er bij de deelnemers van de mobiliteitstafel duidelijk draagvlak voor 
investeren in duurzame oplossingen.  
 

- Het verbeteren van de fietsverbinding vraagt om meer dan alleen afstellen van 
verkeerslichten. Als quick win opnemen: vergroten van comfort en veiligheid van 
fietspaden, onderzoek en aanpak op trajectniveau (dus Oosterhout <->Breda). 
(Mogelijk is dit al gedaan?) 
 

- Gedragsbeïnvloedingmaatregelen, werkgeversaanpak zijn interessante richtingen. 
Maar waar moet dan aan gedacht worden? Op welke doelgroepen in te zetten, met 
wel beoogd effect?  
 

- Modaliteitsveranderingen staat op korte termijn, de randvoorwaarden hiervoor 
(snelfietsroute, OV) komen pas daarna. Dan wordt gedragsverandering lastig.  
 

- Verbeteren van het OV-gebruik (5.3) mist concrete aanbevelingen: Wat dan en hoe 
dan? APPM heeft meer kennis van OV, dus zou hier meer over kunnen zeggen.  
Vraag is of het altijd moet wachten op een nieuwe concessie.  
In vorm van pilots is meer mogelijk, routewijzigingen kunnen ook tussentijds, en 
corona vraagt zondermeer om kritische blik mbt lijnen  
 

 



 
 
  Vereniging 380kV-OosterhoutNEE 
 
 

1 
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Aan: Deelnemers aan mobiliteitstafel Notitienummer:  
Van: Bart Heijnen Datum: 23 februari 2021 
  

 
Ter voorbereiding op de derde mobiliteitstafel vragen wij u om op dit formulier aan te geven: 
 in hoeverre u zich kan vinden in het conceptadvies (op pagina 1) 
 verdere opmerkingen bij de inhoud van het rapport (op pagina 2)   
 
In hoeverre bent u het eens met de richting van het advies (de geadviseerde maatregelen in 
hoofdstuk 5)? 
 
Geef hieronder een cijfer tussen 1 en 10 (1 is totaal oneens met het advies en 10 is helemaal eens 
met advies):  

 
 
 
 

Geef hieronder aan waarom u dit cijfer geeft? 
 

 

10 

Namens de vereniging 380kV-OosterhoutNEE danken wij u hartelijk voor het open en prettige 
participatieproces. Wij onderschrijven de conclusie en aanbevelingen van APPM volledig. Het 
advies gaat uit van een toekomstgerichte oplossing, waarbij de verandering van mobiliteit die 
nu al gaande is een grote rol speelt. Meer nadruk voor fiets, gedragsverandering om mensen 
uit de auto te krijgen en pas in de laatste plaats een keuze voor meer asfalt. Als er dan voor 
meer doorstroming wordt gekozen komt uit de onderzoeken naar voren dat, met een kleine 
doorsteek, het optimaal gebruiken van het bestaande wegennet de beste oplossing is. Met dit 
advies spaart Oosterhout de natuurgebieden aan de zuidwest kant van haar stad en kiezen we 
in lijn met het landelijke beleid voor niet meer asfalt maar in plaats daarvan slimmere 
mobiliteit middels optimaal benutten. Tevens wordt middels het advies gekozen voor een 
lokale oplossing in Oosterhout voor lokaal verkeer uit onze stad, in plaats van een 
bovenregionale oplossing die meer bovenregionaal verkeer langs onze stad aantrekt.  
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Heeft u nog opmerkingen bij de inhoud van het rapport?  

Als u nog inhoudelijke opmerkingen heeft op het rapport kunt u die hieronder aangeven.  
 

 In de stukken van APPM wordt vermeld dat de LMP-weg een bewogen geschiedenis heeft 
en wordt verwezen naar de bijlagen van het vorige mobiliteitsplan voor nadere uitleg. 
Sinds het verschijnen van de bijlagen waar naar wordt verwezen is er echter een en ander 
gebeurd en besloten met betrekking tot de LMP-weg, waarbij belangrijke besluiten zijn 
genomen die niet worden vermeld in de APPM stukken. Ons verzoek is om dit aan te 
passen en daarmee te zorgen voor het juist en volledig informeren van de lezers van de 
stukken. Op 1 december 2010 is er door de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak 
die werd aangespannen door (o.a.) de LMP-vereniging tegen de gemeente Oosterhout in 
het kader van het bestemmingsplan Contreie. In deze zaak stonden de vermeende 
afspraken tussen LMP-vereniging en gemeente Oosterhout over de status van de LMP weg 
centraal. De LMP vereniging voerde als argument aan dat zou zijn afgesproken dat de LMP 
weg niet als doorgaande weg mocht fungeren. De gemeente Oosterhout voerde als 
argument aan dat "De raad stelt dat nooit zonder voorbehoud is toegezegd dat de Lage 
Molenpolderweg altijd een wijkontsluitingsweg zou blijven." De RvS stelde in haar oordeel 
vervolgens dat "zijdens de raad rechtens te honoreren toezeggingen zijn gedaan over het 
karakter van de weg als wijkontsluitingsweg heeft de belangenvereniging niet aannemelijk 
gemaakt.".   
https://www.raadvanstate.nl/@51903/201003418-1-r3/ 
Dat plaatst de status van de LMP-weg in een ander daglicht dan nu wordt gesuggereerd in 
de stukken van APPM. Gezien deze uitspraak van de RvS is de LMP-weg dus een weg net 
als alle andere wegen in Oosterhout. Dat er in het verleden bindende afspraken zijn 
gemaakt over een autoluwe LMP-weg kan volgens RvS niet worden onderbouwd. Het 
verbaast ons daarom dat daar geen melding van wordt gemaakt in de stukken. Het 
rapport van APPM is daarmee op dit dus onvolledig en zet de lezer op het verkeerde 
been. Ons verzoek is dat APPM een verwoording van de inhoud van de uitspraak van de 
RvS over de status van de LMP-weg toevoegt aan haar stukken, zodat de verslaglegging 
op dit stuk volledig is.  

 Bij de rondweg varianten komt volgens ons onvoldoende naar voren dat er stikstof 
problematiek gaat spelen bij de aanleg en het gebruik van een rondweg. De nabijheid van 
Natura2000 gebied Ulvenhoutse Bos op een afstand van 5,5 kilometer van de Bergse Baan 
maakt dat hier in de praktijk rekening mee dient te worden gehouden. In het vigerende 
bestemmingsplan Buitengebied Teteringen van de gemeente Breda wordt vermeld dat een 
toename van stikstof door planontwikkeling vanwege de nabijheid van het Ulvenhoutse 
Bos niet zomaar mogelijk is.  Wij verzoeken u om dit toe te voegen aan de factsheet bij 
alle rondweg varianten.   

 In de factsheet op pagina 38 lezen we bij de aandachtspunten over oplossingsrichting 13: 
“de verbindingsweg kan mogelijk leiden tot verstoring (geluid) van het Natuurnetwerk 
Brabant. Kunt u dit aandachtspunt ook toevoegen bij alle rondwegvarianten?  

 In de factsheet wordt een kosteninschatting gegeven van de rondwegvarianten. Deze 
inschatting is exclusief de post onvoorzien. Daarmee biedt u aan de politiek geen volledig 
beeld van de feitelijk te verwachten investering. Een raming/kosteninschatting van een 
infrastructureel project dient inclusief de post onvoorzien te zijn om een goed beeld te 
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bieden over de daadwerkelijke te verwachten investeringskosten. Het is in Nederland de 
norm dat op deze manier door overheden wordt geraamd. Kunt u de post 
onvoorzien/risicoreservering (30%) toevoegen aan de projectkosten? Kunt u tevens een 
stelpost van ettelijke miljoenen opnemen voor de vastgoedkosten? Bij de aanleg van een 
randweg zult u gronden van derden moeten gaan verwerven. We begrijpen dat nu niet 
concreet aan te geven is welke gronden dat zijn. U weet nu echter wel al dat u hier hoge 
kosten gaat maken, ongeacht het uiteindelijke tracé van een eventuele rondweg. Als 
referentiegetal: voor Rijkswegen geldt bij aanleg van een nieuwe weg een prijsnorm van 
tussen de 20 en 50 miljoen euro per kilometer. Voor provinciale wegen ligt dit getal tussen 
de 8 en 12 miljoen euro per kilometer. Bij een rondweg van 5,5 kilometer betekent dat een 
te verwachten investering van tussen de 44 en 66 miljoen euro.  

 In de factsheet wordt gerept van een realisatietermijn van 10 jaar voor rondwegvarianten. 
Dat is niet in lijn met de realisatietermijn van vergelijkbare recente projecten in Nederland 
(b.v. randweg Voorhout, Duinpolderweg Lisse, rondweg Weerselo). Deze voorbeelden 
kennen allemaal een ontwikkeling van 15+ jaar vanaf start planfase.  
Hier de rondweg Weerselo als concreet voorbeeld: 
https://www.tubantia.nl/dinkelland/rondweg-weerselo-een-project-van-de-hele-lange-
adem~aa8315b8/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
Veel realistischer is een termijn van minimaal 15 jaar van planfase tot ingebruikname. 
Daarmee biedt u de politiek een reëel en duidelijk beeld van de termijn waarop een 
dergelijke oplossing soelaas biedt. Zou u dit voor alle randwegvariant willen aanpassen 
naar deze termijn?  

 

Graag het ingevulde reactieformulier uiterlijk op maandag 22 maart naar ons te mailen via 
m.van.bijnen@oosterhout.nl 
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Betreft:	Reactieformulier	derde	mobiliteitstafel	
Project:	Bereikbaarheidsopgave	Oosterhout	-	Breda	

Notitie	

	 	
	 	
Aan:	Deelnemers	aan	mobiliteitstafel	 Notitienummer:		
Van:	Bart	Heijnen	 Datum:	23	februari	2021	
	 	
	
Ter	voorbereiding	op	de	derde	mobiliteitstafel	vragen	wij	u	om	op	dit	formulier	aan	te	geven:	
− in	hoeverre	u	zich	kan	vinden	in	het	conceptadvies	(op	pagina	1)	
− verdere	opmerkingen	bij	de	inhoud	van	het	rapport	(op	pagina	2)			
	
In	hoeverre	bent	u	het	eens	met	de	richting	van	het	advies	(de	geadviseerde	maatregelen	in	
hoofdstuk	5)?	
	
Geef	hieronder	een	cijfer	tussen	1	en	10	(1	is	totaal	oneens	met	het	advies	en	10	is	helemaal	eens	met	
advies):	
	

7-		
Geef	hieronder	aan	waarom	u	dit	cijfer	geeft?	
Heeft	u	nog	opmerkingen	bij	de	inhoud	van	het	rapport?		
Als	u	nog	inhoudelijke	opmerkingen	heeft	op	het	rapport	kunt	u	die	hieronder	aangeven.		

Als verenigde buurtbewoners van Vrachelen 1 hebben we de afgelopen twee bijeenkomsten als prettig ervaren en 
vinden het fijn dat er gestreefd wordt naar een breed gedragen advies. Helaas is de derde en afsluitende 
mobilteistafel alleen online bij te wonen. Hopelijk wordt de online bijeenkomst, helaas verdeeld over twee groepen, 
een interactieve en krijgt iedere organisatie de tijd zijn bijdrage te leveren!  

Nog mooier zou zijn geweest als deze mobilitietstafels voorafgaand aan het opstellen van het nieuwe mobiliteitsplan 
door de gemeente waren georganiseerd! Wij denken dat kostbare tijd verloren is gegaan en het de 
oplossingsrichtingen gaat bemoeilijken. De quick-wins hadden dan al gerealiseerd kunnen worden, de voorgestelde 
onderzoeken hadden al afgerond kunnen zijn. Dit alles had kunnen resulteren in minder ingrijpende financiële en 
planologische consequenties. Laten we hier lessen van leren en voorafgaand aan de realisatie van de oplossingen 
de verschillende buurtorganisaties nauw betrekken in het plannen en het bespreken hiervan. Als voorbeeld noemen 
we de realisatie van de inrichting van Lievenshove of het eventueel uitvoeren van advies 11.2 

De opzet van de drietrapsraket vinden we een goede keuze. De manier waarop gecommuniceerd wordt hebben we 
als prettig ervaren. We hebben het gevoel dat er naar ons geluisterd is en er zaken die door ons werden benoemd 
(echter niet allemaal), verwerkt werden in de verslagen en het advies.  

Toch constateren we dat: 

- De dataonderzoeken (google) die worden aangehaald in het advies zijn, zoals eerder aangegeven door 
ons en onderbouwd door een landelijk rapport, niet bruikbaar voor de lange termijnplanning; toch zijn deze 
onderzoeken meegenomen in de adviezen zoals verwoord in de oplossingsrichtingen!  

- Worden er in oplossingsrichtingen een aantal keer ‘appels met peren’ vergeleken (zie onder inhoudelijke 
opmerkingen), 

- Voorgestelde onderzoek op korte termijn (Onderzoek inpassing van een nieuwe verbinding tussen 
Bredaseweg en de Lage Molenpolderweg) wordt al weergegeven als maatregel voor de middellange 
termijn.  

- Wordt er naar onze mening toch te smal gekeken naar de problematieke aan de zuidwest kant.  Dit was al 
het gevoel in de eerste bijeenkomst. De zuidwest kant van Oosterhout is meer dan alleen de verbinding 
tussen Breda en Oosterhout via Teteringen (notabene: zie ook kopnoot van dit formulier!)  

- Zijn de resultaten van de onderzoeken van Breda/Teteringen helaas niet (zichtbaar) verwerkt in dit advies. 

Als buurtbewoners van Vrachelen 1 gaan we er nog steeds vanuit dat alle deelnemende partijen zich realiseren dat 
de kracht voor de totaaloplossing voor de Zuid West kant gezamenlijke inspanningen vergen en dat men zich kan 
schikken om ‘water bij de wijn’ te doen. Alleen kijken wat het beste is voor de eigen wijk of eigenbelang brengt ons 
dan ook na dit advies niks verder. 

Verenigde buurtbewoners Vrachelen 1
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Graag	het	ingevulde	reactieformulier	uiterlijk	op	maandag	22	maart	naar	ons	te	mailen	via	

m.van.bijnen@oosterhout.nl	

Ons standpunt als bewoners van Vrachelen 1 blijft dat verkeer dat niet in Oosterhout hoeft te zijn, in wat voor 
getale ook, niet door Oosterhout, maar om onze stad en dorp Den Hout heen moet. Hier zullen, zoals vernomen in 
het advies, de recreatieondernemers in het buitengebied ook baat bij hebben. Wat ons betreft is deze oplossing 
niet iets voor de lange termijn, maar loopt in pas met de andere te nemen oplossingen.	

- De in het advies aangegeven haalbare oplossingen zijn naar onze meningen niet helemaal goed met 
elkaar vergeleken. De eerder benoemende ‘appels met peren’ spits zich vooral toe op oplossing 11.2 en 	
13. 	

a. Zo ligt er nog altijd een bindende uitspraak van de Raad van State over de Lage 	
Molenpolderweg. Het destijds plaatsen van ‘de Knip’ is hier een van de uitvloeisels van en het 
opheffen van de knip niet haalbaar. 	

b. Daarnaast vormt de uitspraak van de Raad van State een groot risico voor de haalbaarheid 
voor keuze 11.2 	

c. Wordt de ligging van de school OBS De Pionier niet meegenomen in het wegen van oplossing 	
11.2	

d. Worden de kosten en consequenties van het verleggen of ondertunnelen van de fietsoversteek 
LMP/Dorsvlegelpad niet meegenomen. 	

e. Zo ook is voor de gemeente weldegelijk planschade bij het aanleggen van een verbindingsweg 
in 	
11.2. De grond die nodig is voor de aanleg is immers niet beschikbaar voor 
woningbouw/natuur. Er is hier zelfs onderzoek naar verricht.	

- Naar onze mening zou de realisatie van een busverbinding van Zuid-West Oosterhout naar Breda in het 
rijtje van de quick-wins moeten worden opgenomen. Met een kleine aanpassing kan er een tijdelijk 
veilige busverbinding worden gemaakt tussen Bredaseweg en LMP.	

- Bij oplossing ‘een richting verkeer instellen van de Bredasweg weg richting de Gasthuisstraat’ is niet 
vernoemd dat er een besluit ligt van de gemeenteraad om de Gasthuisstraat eventueel te verbinden met 
de Bouwlingstraat. Dit heeft als voordeel dat niet al het verkeer via de Gasthuistraat door het centrum en 
weer via Trommelen richting het noorden moet. Scheiding vindt dan al eerder plaats en ontlast 
Gasthuisstraat en Trommelen.	

- Het onderzoeksresultaat naar inrichting van het Lievenshove terrein staat al opgenomen in de 
oplossingen voor de midden lange termijn. Blijft een beetje vreemd. Wat we willen meegeven is dat de te 
voeren omgevingsdialoog door het college van B&W is vrijgegeven. Tot op heden is er niets vernomen 
en zien we graag op korte termijn een uitnodiging van deelname als buurbewoners tegemoet!	

- Het realiseren als kansrijke oplossing voor het meer fietsvriendelijk maken van (zuid-west) Oosterhout, 
de een fietsbrug over het kanaal, wordt helaas weer niet opgenomen in het advies	

We realiseren ons dat, zo ook te lezen is in het advies, de goedkoopste oplossing niet altijd de beste is. Het 
aanpakken van Trommelen zelf en het instellen van eenrichtingsverkeer richting centrum (7.1) en Wilhelminalaan 
samen met het aanleggen van een nieuwe weg via de nieuw te bouwen wijk Wilhelminahaven (11.2) heeft onze 
voorkeur. Daarbij realiseren we ons ook dat een verbinding tussen de LMP-weg en Bredaseweg, als 
wijkontsluiting,  nodig zal zijn. Alhoewel dit (zoals geconstateerd in het conceptadvies) slechts een kleine bijdrage 
kan leveren aan het totaalplan. Een en ander wel in combinatie met aanpassingen van de weg, om toenemende 
geluidsoverlast en onveiligheid op de LMP-weg te verminderen.	
We kijken uit naar een helder en transparant totaalplan van het college van B&W, gedragen door de Oosterhoutse 
bevolking dat harde toezeggingen bevat, zodat bewoners ervan op aan kunnen dat de ontstane problemen eens 
en voor altijd zullen worden opgelost. Hierbij kan het ‘toegeven’ van niet altijd de goede keuzes gemaakt te hebben 
in het verleden, helpen bij het behalen van een grote meerderheid in de gemeenteraad.  

Het langer vooruitschuiven van de oplossingen is geen optie meer. 	



 
 
  Vrachelen 2 en Hoevestein 
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Aan: Deelnemers aan mobiliteitstafel Notitienummer:  
Van: Bart Heijnen Datum: 23 februari 2021 
  

 
Ter voorbereiding op de derde mobiliteitstafel vragen wij u om op dit formulier aan te geven: 
 in hoeverre u zich kan vinden in het conceptadvies (op pagina 1) 
 verdere opmerkingen bij de inhoud van het rapport (op pagina 2)   
 
In hoeverre bent u het eens met de richting van het advies (de geadviseerde maatregelen in 
hoofdstuk 5)? 
 
Geef hieronder een cijfer tussen 1 en 10 (1 is totaal oneens met het advies en 10 is helemaal eens 
met advies):  

 
6.  
 
 

Geef hieronder aan waarom u dit cijfer geeft? 
 

 

Het rapport laat een aantal zaken nog onbenoemd. Sommige voorstellen die worden gedaan 
(eenrichtingsverkeer ergens bijvoorbeeld) beschrijven dan niet wat de andere richting waar 
moet zijn. Het verplaatst dan weer drukte naar andere plaatsen in Oosterhout. 

Ook wordt de bovensteweg niet als knelpunt benoemd, dit is toch echt meermalen 
aangegeven. De route wordt gebruikt als sluipverkeer om Hooipolder te vermijden.  

Een aantal zaken en oplossingen zijn prima en goed uitgelegd maar inmiddels achterhaald 
helaas. (Terrein Lievenshove heeft eind februari bestemming voor 80 woningen gekregen!)  

De snelfietsroute tussen Breda en Oosterhout is mooi, maar hoe en waar moet die komen? De 
bruggen bij de sluizen zijn een probleem, de fietsbrug die al jaren geleden tussen de 
Zwaaikom en Vrachelen moest komen zou prima in de snelfietsroute kunnen komen en de 
verbindingen Made, Oosterhout en Breda maken. Ook daar mis ik informatie over. 

De stelling over de Knip bij Wilhelmina-Kanaal en de Europaweg dat deze geen invloed heeft 
op verkeer met Breda bestrijden wij ook. Zie onderstaande aanvulling daarover. 
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Heeft u nog opmerkingen bij de inhoud van het rapport?  

Als u nog inhoudelijke opmerkingen heeft op het rapport kunt u die hieronder aangeven.  
 
 

Graag het ingevulde reactieformulier uiterlijk op maandag 22 maart naar ons te mailen via 
m.van.bijnen@oosterhout.nl 

Vooropgesteld; Corona heeft veel problemen nu tijdelijk verminderd door het vele thuis 
werken. Maar dat zal ooit weer veranderen. 
 
Knelpunt bovensteweg (sluiproute hooipolder) staat er niet meer bij. Veel vrachtverkeer daar. 
Rond spits rijden vanaf 16 u stilstaand verkeer richting A27 maar dat zorgt ervoor dat verkeer 
wat binnen Oosterhout moet zijn andere routes gaat kiezen. Ook die zijn veelal druk. 
 
Fietsbrug tussen Vrachelen Noord en de Zwaaikom zou voor ontlasting rotonde zorgen op 
lage molenpolderweg. Auto’s en fietsers komen te intensief samen na iedere brug opening. 
Vaak zijn er ook nog steeds storingen bij de bruggen. Oosterhout zet in op meer fietsverkeer 
in haar mobiliteitsvisie. Deze brug zorgt er ook voor dat de noord-west kant naar Breda kan 
fietsen zonder bruggen die open gaan of storingen hebben. Fietsers kunnen dan zo richting 
Teteringen via de fietsbrug. Moeten alleen wel langs kruispunt trommelen. Dat zou ook voor 
hen verbeterd moeten worden. Deze brug zou connectie op snelfietsroute kunnen worden 
ook (ook voor verkeer vanuit Made) en dan zou ook de provincie hiervan een stuk kunnen 
mee betalen. 
 
Blz 16 rapport 7.1 en 7.3; dat is toch zorgen voor meer onnodige verplaatsingen door heel 
Oosterhout?? 
Er liggen 5 wijken Vrachelen. Als die dus naar het centrum gaan om eten af te halen hoe 
komen ze dan terug zonder koud eten? Als je eenrichtingsverkeer voorstelt moet ook de 
andere route erbij staan. Welke wordt dat dan? De bovensteweg loopt al vast, rotonde 
ziekenhuis is ook veel te druk al. 
 
Oplossing nummer 13 is mooi maar de grond daarvan is nu al verkocht voor woningen op te 
zetten toch? Een beetje vreemd dat zoiets wel gebeurt als dit onderzoek nog lopende 
is.  https://www.bndestem.nl/oosterhout/wonen-in-het-groen-op-voormalig-terrein-
lievenshove-tachtig-tot-negentig-huizen-br~a01ab5a3/ 

 
Blz 22: het opheffen van de knip heeft wel degelijk ook een effect op de afwikkeling met 
verkeer naar Breda. Door de knip wordt namelijk de Europaweg veel zwaarder belast. 90% 
van verkeer wat vanaf de woonboulevard en Hoevestein komt gaat via de Europaweg weer 
naar het Wilhelmina kanaal zuid. Om daar te komen moeten ze wel langs de Europaweg nu. 
Hierover gaat veel verkeer wat ook naar Breda moet via de A27 of via de Oosterhoutseweg 
door Teteringen. De gemeente weet dit en heeft dit ook al erkent eerder.  
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Aan: Deelnemers aan mobiliteitstafel Notitienummer:  
Van: Bart Heijnen Datum: 23 februari 2021 
  

 
Ter voorbereiding op de derde mobiliteitstafel vragen wij u om op dit formulier aan te geven: 
 in hoeverre u zich kan vinden in het conceptadvies (op pagina 1) 
 verdere opmerkingen bij de inhoud van het rapport (op pagina 2)   
 
In hoeverre bent u het eens met de richting van het advies (de geadviseerde maatregelen in 
hoofdstuk 5)? 
 
Geef hieronder een cijfer tussen 1 en 10 (1 is totaal oneens met het advies en 10 is helemaal eens 
met advies): 

 
5 
 
 

Geef hieronder aan waarom u dit cijfer geeft? 

 

Niet alle mogelijkheden zijn genoemd (het voorstel voor een betere doorstroming op het 
kruispunt Bredaseweg/Ridderstraat/Molenstraat is te gemakkelijk weggezet als niet 
uitvoerbaar. Er lijkt wel degelijk genoeg ruimte voor voorsorteren op de Bredaseweg, de straat 
is al gepland door de wijk, waarbij alleen de verbinding gemaakt hoeft te worden op de 
Molenstraat. Het zou ook veiliger zijn om de smalle Molenstraat eenrichting te maken. Wel 
moet er uiteraard gepraat worden met de bewoners van de wijk/Molenstraat. 

Er is een hele geschiedenis van beloftes door de gemeente bij de LMP-weg en 
Wilhelminahaven/Molenstraat. Wat is er nu nog relevant en wat kunnen we daaraan doen? 

Er wordt wel gemakkelijk gezegd dat er natuur, boerenland en bomen opgeofferd moeten 
worden bij vooral de rondweg en het fietspad op de Bergsebaan, terwijl in een van de 
aandachtpunten staat: “Voor het in beeld brengen van natuurwaarden van gronden die geen 
onderdeel uitmaken van de NNB zou aanvullend (veld)onderzoek noodzakelijk zijn.” We zien 
geen cijfers of ondersteuning dat dit werkelijk zo is. Er wordt fel geprotesteerd, maar is het 
wel op feiten gebaseerd? En een flink deel van de weg ligt er al. 

De knip weghalen zou, denken wij, wel degelijk de doorstroming bevorderen vanuit het 
westen en vanaf de Bredaseweg, terwijl er (terecht) staat dat er weinig verkeer uit Teteringen 
gebruik van zou maken. De Paterserf kan de verkeersdrukte niet aan (een van de vele  

Wijkteam Houthaven
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Heeft u nog opmerkingen bij de inhoud van het rapport?  

Als u nog inhoudelijke opmerkingen heeft op het rapport kunt u die hieronder aangeven.  
 

 

Graag het ingevulde reactieformulier uiterlijk op maandag 22 maart naar ons te mailen via 
m.van.bijnen@oosterhout.nl 

dingen die door de gemeente niet goed gepland zijn bij meer woningen toevoegen). Verkeer 
op de Eikdijk naar de Europalaan en Meerstoel is een slechte oplossing; onlogisch, storend 
voor het verkeer op de Europalaan en waarschijnlijk gevaarlijker.  

Nu de gemeenteraad het plan Galvanitas goedgekeurd heeft, met een beperking in de 
Wilhelminakanaal Zuid, heeft het toch geen nut meer om hierover te praten. 

Een mogelijk beter plan in plaats van eenrichtingsverkeer op de Wilhelminalaan is het 
beperken van rechtsaf op de Van Liedekerkestraat naar de Wilhelminalaan. Dat zou het 
verkeer stimuleren om via de Kanaalstraat en Wilhelminakanaal Oost te rijden. 

En nog een stap zou kunnen zijn een verbod op linksaf op de Wilhelminalaan. Voor dezelfde 
reden, hoewel het niet duidelijk is dat de Wilhelminakanaal Oost het aan kan, want ook daar is 
door de gemeente niet gerekend op de toekomst met de breedte van de straat. 

Het bevorderen van de verkeersdoorstroming op de Burgemeester Materlaan kan alsnog, met 
60 of 70 km/uur, al komt er geen aansluiting op de A27. Dat zou verkeer wegnemen van de 
Bredaseweg, en de Beneluxweg kan de verkeerstoename wel hebben. Er hoeft geen schade 
aan de natuur plaats te vinden en er wonen weinig mensen dicht bij die weg. 

Er zijn te veel mensen die niet verder willen kijken dan hun eigen achtertuin, we doen dit voor 
de toekomst van de hele stad. Wij willen ook niet dat bomen onnodig sneuvelen, maar onze 
longen zijn ook belangrijk met al de verkeersopstoppingen. 

Er lijkt een behoorlijke invloed te zijn van de verkeersdeskundigen van Oosterhout. 
Voorstellen lijken te gemakkelijk te worden afgeschoten met teveel ‘Nee, want’ in plaats van 
‘Ja, mits’. Te veel pleisters in plaats van goede toekomstbestendige oplossingen, wat de opzet 
was van dit project. 

Met de vier nieuwe wijken Zwaaikom, het bankengebied, Wilhelminahaven en Lievenshove, 
moeten er echt betere voorstellen voor de verkeersdoorstroming komen. Er is hier al veel te 
lang te weinig rekening gehouden en nu zitten we met veel achterstallig onderhoud. 
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