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MOBILITEITSVISIE
Deel 1 van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan



VOORWOORD

 
Dromen. Doen. Heusden. Deze drie woorden vormen de kernboodschap van Heusden. 
De dromen van Heusdenaren vormen het uitgangspunt van onze Mobiliteitsvisie. Samen 
met inwoners, ondernemers en maatschappelijk organisaties hebben we een visie 
geformuleerd die helpt om de Dromen van Heusdenaren mogelijk te maken. Maar 
het blijft niet bij dromen alleen. Na het dromen komt het doen. Het Mobiliteitsplan en 
het uitvoeringsprogramma laten zien wat we gaan Doen om onze dromen mogelijk 
te maken. Dat doen we vanuit het DNA van Heusden en met initiatief en actieve 
betrokkenheid van de Heusdense samenleving.

De Mobiliteitsvisie hebben we verbeeld in een animatiefilm. In deze rapportage geven 
we een toelichting op de visie en hoe deze tot stand is gekomen.

Hierbij nodig ik iedereen uit om samen met ons de ambities van onze Mobiliteitsvisie 
mogelijk te maken!

Wethouder Openbare ruimte & Verkeer,

Kees van Bokhoven



www.heusden.nl/mobiliteit2040
vastgesteld door de gemeenteraad van Heusden op 12 mei 2020

http://www.heusden.nl/mobiliteit2040
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MOBILITEITSVISIE VAN HEUSDEN   

 
Gemeente Heusden in 2040:
Bekijk de animatie op www.heusden.nl

“Welkom in de gemeente Heusden! Een plek waar het goed toeven is. Tussen en rond mooie oude 
dorpskernen liggen gebieden vol groen, water en natuur. En gezellig is het ook. We zeggen daarom ook 
wel: het is typisch Brabant, maar dan in het klein. 

Maar bovenal is Heusden een gemeente van en voor ménsen. Mensen die zich prettig en veilig voelen 
in hun leefomgeving. Jeugd die zonder gevaar naar school of sportclub fietst en oudere mensen die 
met gemak gebruik maken van het openbaar vervoer. Mensen die ontspanning vinden in de groene 
omgeving, die goed en veilig te bereiken is. Een omgeving die mensen helpt om in beweging te blijven, 
zodat ze langer gezond en vitaal blijven. Er is ruimte om te groeien voor ondernemende mensen, op 
een plek die goed bereikbaar is, ook met de fiets en het openbaar vervoer. We houden rekening met 
elkaar en zorgen voor een goede balans tussen agrarisch en recreatief verkeer. 
Om goed te kunnen blijven zorgen voor onze mensen, besteden we ook zorg aan onze aarde. We 
omarmen nieuwe technologieën die helpen onze omgeving groener en duurzamer te maken. We dragen 
zorg voor een begrijpelijke verkeerssituatie en een goed onderhouden infrastructuur van robuuste 
kwaliteit. 

Ja, in de gemeente Heusden is het goed toeven, ook in 2040!”

De Mobiliteitsvisie van Heusden is verbeeld in een animatiefilm die te vinden is op de website van de 
gemeente Heusden: www.heusden.nl/mobiliteit2040

In dit document vindt u in twee delen een toelichting op de visie:

• Deel 1: Een toelichting op de ambities en speerpunten van de Mobiliteitsvisie
• Deel 2: Een toelichting op het proces van de Mobiliteitsvisie

Deze Mobiliteitsvisie is tot stand gekomen door gesprekken met een divers gezelschap aan inwoners, 
gemeenteraadsleden, beleidsmedewerkers gemeente en belangengroepen uit de gemeente Heusden.

http://www.heusden.nl
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AMBITIE 1: 
EEN PRETTIGE EN VEILIGE LEEFOMGEVING 

Zwaar verkeer buiten de kernen
Veel inwoners van de gemeente Heusden ervaren overlast 
van zwaar verkeer. Deels gaat het daarbij om vrachtverkeer 
en landbouwverkeer dat door de kernen rijdt maar daar 
geen bestemming heeft. In het Mobiliteitsplan zoeken we 
naar mogelijkheden om dit zware verkeer zoveel mogelijk 
buiten de kernen om te leiden. Deels bestaat de overlast uit 
leveranciers van winkels in de kernen die tijdens het laden 
en lossen voor overlast zorgen. Overlast die mensen ook 
ervaren bij pakketbezorgers aan huis. In het Mobiliteitsplan 
zoeken we daarom naar mogelijkheden om leveringen aan 
winkels en inwoners via bijvoorbeeld ophaalpunten aan de 
randen van de kernen te laten verlopen.

De mens staat centraal
Een prettige en veilige leefomgeving betekent voor de 
meeste mensen dat de openbare ruimte is ingericht voor 
mensen en niet voor gemotoriseerd verkeer. Uiteraard 
moeten woningen, bedrijven en voorzieningen met alle 
vervoerswijzen bereikbaar zijn. Maar mensen ervaren nu 
dat de auto daarbij te vaak de boventoon voert. Zeker in 
woonwijken, in dorpskernen, bij scholen en bij recreatieve 
voorzieningen moet de voetganger en de fiets centraal 
staan. Ook hierop zetten we in bij het opstellen van het 
Mobiliteitsplan.

SPEERPUNTEN
Concrete speerpunten op het gebied van mobiliteit voor het 
realiseren van deze ambitie zijn:
• We gaan op een veiliger manier naar school of naar  
 de sportclub
• Zwaar vracht- en landbouwverkeer rijdt buiten de  
 kernen om
• We zetten de voetganger centraal bij het inrichten  
 van onze openbare ruimte

In 2040 kun je in de gemeente Heusden aangenaam 
wonen, werken, recreëren, zijn, verblijven, weggaan 
en weer terugkomen. De wegen in het buitengebied en 
binnen de kernen hebben een veilige inrichting waarover 
iedereen zich veilig kan verplaatsen, bijvoorbeeld naar 
school of de sportvereniging. Zwaar landbouw- en 
vrachtverkeer blijft zoveel mogelijk buiten de kernen. 
Leveringen aan bewoners en bedrijven gebeuren via 
ophaalpunten aan de randen van het dorp. De openbare 
ruimte is ingericht voor ménsen, waarbij de voetganger 
centraal staat. De andere vervoerswijzen passen zich 
daarop aan.
 
Verkeersveilige wegen en woonwijken
Het verbeteren van de verkeersveiligheid zien we als een 
belangrijk speerpunt voor het op te stellen Mobiliteitsplan. 
Daarbij maken we onderscheid tussen objectieve en subjectieve 
verkeersveiligheid. In het eerste geval richten we ons op het 
terugbrengen van het aantal (ernstige) ongevallen waarbij we
ons aansluiten bij de provinciale ambitie van NUL verkeers-
slachtoffers. Bij subjectieve verkeersonveiligheid richten we 
ons op het tegengaan van het gevoel van onveiligheid waarop 
mensen hun gedrag aanpassen, bijvoorbeeld door bepaalde 
wegen te mijden of kinderen niet op de fiets naar school te laten 
gaan. We kijken daarbij heel gericht naar de schoolomgevingen 
en de route van huis naar school of sportvereniging, waarbij we 
met name inzetten op maatregelen die erop gericht zijn om het 
gedrag van weggebruikers te beïnvloeden.
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AMBITIE 2: 
RUIMTE VOOR ONDERNEMERSCHAP 

leidt tot het gebruik van steeds grotere voertuigen en een 
toename van het aantal transportwegingen. De wegen 
in het buitengebied zijn hier niet altijd op ingericht. 
Bovendien conflicteert dit met het recreatieve gebruik van 
het buitengebied door fietsers en wandelaars. Agrariërs 
moeten echter wel ruimte houden om te kunnen blijven 
ondernemen, waarbij een goede toegankelijkheid van het 
buitengebied een belangrijke voorwaarde is. Een speerpunt 
voor het Mobiliteitsplan is daarom om een goede balans te 
vinden tussen de bereikbaarheid voor landbouwverkeer en 
de aantrekkelijkheid en verkeersveiligheid voor recreatief 
verkeer.

Bereikbare dorpskernen
Een belangrijke kracht van de dorpskernen in de gemeente 
Heusden is dat zij goed bereikbaar zijn met voldoende 
parkeergelegenheid voor auto’s én fietsers. Deze kwaliteit 
wil de gemeente Heusden graag behouden en tegelijkertijd 
zetten we in op een aantrekkelijkere – groenere - inrichting. 
Naast deze wens om de dorpskernen aantrekkelijker in te 
richten voor voetgangers en fietsers blijft de bereikbaarheid 
van de dorpskernen voor alle vervoerswijzen – dus ook voor 
personenauto’s – een speerpunt in het Mobiliteitsplan.

SPEERPUNTEN
Concrete speerpunten op het gebied van mobiliteit voor het 
realiseren van deze ambitie zijn:
• Bedrijven zijn bereikbaar, met de fiets en met het  
 openbaar vervoer
• Er is een goede balans tussen agrarisch en recreatief  
 verkeer
• De dorpskernen zijn goed bereikbaar met voldoende  
 parkeerruimte

Ook in 2040 blijft in de gemeente Heusden ruimte 
om te groeien voor ondernemende mensen. Als 
gemeente zorgen we ervoor dat onze gemeente – en 
de bedrijven daarbinnen - goed bereikbaar is en blijft, 
ook met de fiets en het openbaar vervoer. We houden 
rekening met elkaar en zorgen voor een goede balans 
tussen agrarisch en recreatief verkeer.
 
Bedrijven bereikbaar met fiets en OV
De meeste bedrijven binnen de gemeente Heusden liggen op 
plaatsen die over de weg goed bereikbaar zijn. De grootste 
bedreiging voor de bereikbaarheid is de doorstroming op 
de A59 en de A2. Veel bedrijventerreinen zijn met de fiets 
en het openbaar vervoer echter minder goed te bereiken. 
Het is voor de bedrijven die hier gevestigd zijn daarom 
soms lastig om werknemers te werven die geen auto 
bezitten, zoals jongeren of stagiairs. In het Mobiliteitsplan 
is het op een aantrekkelijke manier bereikbaar maken van 
bedrijventerreinen met fiets en OV daarom een speerpunt, 
waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan deelfietsen bij 
OV-haltes.

Balans tussen agrarisch en recreatief verkeer
De gemeente Heusden heeft een groot en groen 
buitengebied met een belangrijke rol voor de 
landbouwsector. Deze sector heeft de laatste decennia een 
enorme ontwikkeling doorgemaakt, die ook zijn weerslag 
heeft op de verkeerssituatie in het buitengebied. De 
schaalsprong die de agrarische sector heeft doorgemaakt 
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AMBITIE 3: 
GEZONDE, VITALE EN ZELFSTANDIGE INWONERS

Iedereen heeft toegang tot mobiliteit
In de gemeente Heusden kan iedereen actief deelnemen 
aan de maatschappij. We vinden het belangrijk dat iedereen 
zoveel mogelijk zelfstandig op bezoek kan bij familie of 
vrienden, zelfvoorzienend is in de dagelijkse behoeften en 
op eigen gelegenheid sociale of medische voorzieningen 
kan bezoeken. Hiervoor is het noodzakelijk dat iedereen 
– ongeacht fysieke, mentale of financiële beperkingen – 
toegang heeft tot mobiliteit. Hiervoor is een goed collectief 
vervoerssysteem noodzakelijk maar ook een goed ingericht 
en onderhouden netwerk van wandel- en fietsroutes.

SPEERPUNTEN
Concrete speerpunten op het gebied van mobiliteit voor het 
realiseren van deze ambitie zijn:
• Lopen en fietsen zijn binnen de gemeente de   
 belangrijkste vervoerswijzen
• De omgeving stimuleert mensen in beweging te  
 blijven
• Iedereen heeft toegang tot mobiliteit , ongeacht  
 fysiek, mentale of financiële beperkingen

In de gemeente Heusden wonen in 2040 gezonde, 
vitale en zelfstandige mensen. Ons mobiliteitssysteem 
en de inrichting van onze openbare ruimte draagt 
eraan bij dat onze inwoners gezond en vitaal blijven 
en dat iedereen actief kan blijven deelnemen aan de 
maatschappij.
 
Lopen en fietsen als belangrijkste vervoermiddel
Lopen en fietsen helpt inwoners van Heusden gezond en 
vitaal te blijven. We streven er daarom naar dat binnen 
de gemeentegrenzen deze actieve vervoerswijzen de 
meest gebruikte manier zijn voor inwoners om zich te 
verplaatsen. Hiervoor is het nodig dat de infrastructuur 
voor lopen en fietsen comfortabel en veilig is. We gaan deze 
actieve vervoerswijzen ook actief promoten, bijvoorbeeld 
de fietsstimulering bij bedrijven verder uit te breiden en 
door in te zetten op deelfietsen. Verder hoort hier uiteraard 
een sterk fietsnetwerk bij, waarvoor al een eerste aanzet 
wordt gedaan met de realisatie van de snelfietsroute 
’s-Hertogenbosch – Waalwijk door de kernen Vlijmen, 
Vliedberg, Nieuwkuijk en Drunen.

De omgeving stimuleert om te bewegen
Lopen en fietsen hoeft niet altijd functioneel te zijn, maar 
kan zeker ook recreatief zijn. We richten de openbare 
ruimte daarom zo in dat deze uitnodigt tot bewegen. Dat 
kan zijn door recreatieve routes verder te ontwikkelen en 
beter te onderhouden. Maar ook door verbindingen tussen 
woonwijken en voorzieningen aantrekkelijker in te richten 
voor voetgangers en door ‘ommetjes’ te realiseren in en rond 
de kernen voor wandelaars, hardlopers en fietsers.
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AMBITIE 4: 
EEN GROENE TOEKOMST

Stimuleren duurzame vervoerswijzen
Voor onze dagelijkse verplaatsingen verbruiken veel (niet-
hernieuwbare) energie en deze verplaatsingen zorgen 
voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van schadelijke 
stoffen (o.a. 20% van de CO2 uitstoot). Om deze nadelige 
gevolgen van onze mobiliteit tegen te gaan is een belangrijk 
speerpunt van het Mobiliteitsplan om het gebruik van 
duurzame vervoerswijzen te stimuleren. Het stimuleren van 
lopen, fietsen en openbaar vervoer is hiervoor een belangrijk 
instrument en is deels ook terug te vinden in de andere 
speerpunten. 
Voor verplaatsingen met de personenauto, bestelbus 
of vrachtauto zetten we erop in dat deze in 2040 voor 
100% emissieloos zijn en op basis van hernieuwbare 
energiebronnen. Voor de korte termijn geldt dat we volop 
inzetten op het beschikbaar stellen van laadinfrastructuur 
en de ontwikkelingen rondom de waterstofauto op de voet 
volgen.

SPEERPUNTEN
Concrete speerpunten op het gebied van mobiliteit voor het 
realiseren van deze ambitie zijn:
• Iedereen kan genieten van een groene omgeving
• We omarmen nieuwe technologieën
• We stimuleren duurzame vervoerswijzen

In 2040 vinden Heusdenaren ontspanning in de groene 
omgeving, die goed en veilig te bereiken is. Om goed 
te kunnen blijven zorgen voor onze mensen, besteden 
we ook zorg aan onze aarde. Hiervoor stimuleren 
we het gebruik van duurzame vervoerswijzen. We 
omarmen nieuwe technologieën die helpen onze 
omgeving groener en duurzamer te maken.
 
Genieten van een groene omgeving
Op het gebied van toerisme en recreatie heeft de gemeente 
Heusden veel te bieden, voor haar eigen inwoners, maar ook 
voor bezoekers van buiten af. Natuurlijk gaat het dan om 
Heusden Vesting en de Loonse en Drunense Duinen. Maar 
ook het landelijk gebied tussen de kernen en de Maasoever 
zijn plaatsen waar mensen graag genieten van de groene 
omgeving. Aantrekkelijk – goed onderhouden - recreatieve 
routes met goede voorzieningen maken dit mogelijk. In 
het Mobiliteitsplan zetten we erop in om de bestaande 
routenetwerken uit te breiden en nóg aantrekkelijker te 
maken.

Omarmen nieuwe technologieën
Elektrische vervoerswijzen zijn enorm in opkomst, auto’s 
nemen steeds meer taken over van de bestuurder en 
allerlei apps maken het eenvoudiger om je reis te plannen 
en onderweg bij te stellen. Dit zijn voorbeelden van 
ontwikkelingen die bij kunnen dragen aan een groenere 
toekomst. Maar deze technologische ontwikkelingen 
brengen ook uitdagingen met zich mee; zo leidt het 
smartphonegebruik in het verkeer bijvoorbeeld tot meer 
ongevallen. Een van de uitgangspunten van Mobiliteitsplan 
is dan ook om de kansen van de nieuwe technologieën 
waar mogelijk te benutten en bedreigingen zoveel mogelijk 
tegen te gaan. Hierbij past dat we geen koploper willen zijn, 
maar bewezen nieuwe technologieën wel zo snel mogelijk 
omarmen.
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AMBITIE 5: 
EEN ROBUUSTE INFRASTRUCTUUR

Onderhoud trottoirs, fietspaden en wegen
Vanwege noodzakelijke bezuinigingen heeft de gemeente 
Heusden in het verleden besloten om alleen het hoogst 
noodzakelijke onderhoud uit te voeren op trottoirs, 
fietspaden en wegen. Dit heeft ertoe geleid dat trottoirs 
minder goed begaanbaar zijn, dat fietspaden minder comfort 
bieden en dat in het buitengebied veel bermen kapot zijn 
gereden. Beter onderhoud zorgt ervoor dat mensen die 
slecht ter been zijn zich beter kunnen verplaatsen, dat lopen 
en fietsen aantrekkelijker wordt en dat de veiligheid op 
wegen in het buitengebied verbeterd. 

SPEERPUNTEN
Concrete speerpunten op het gebied van mobiliteit voor het 
realiseren van deze ambitie zijn:
• De verkeersstructuur in de gemeente Heusden is  
 voor iedereen helder en begrijpelijk.
• De gemeentelijke wegen zijn goed aangesloten  
 op de nieuwe structuur als gevolg van de   
 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
• De trottoirs, fietspaden, bermen, wegen en bermen  
 zijn goed onderhouden met extra aandacht voor  
 trottoirs en fietspaden.

In 2040 heeft de gemeente Heusden een robuuste 
infrastructuur van goed onderhouden trottoirs, 
fietspaden en wegen met een heldere en begrijpelijke 
verkeersstructuur die logisch aansluit op de nieuwe 
verkeersstructuur van de Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat.
 
Heldere en begrijpelijke verkeersstructuur
Heusdenaren hebben behoefte aan een duidelijkere 
verkeersstructuur. Uit de weginrichting wordt niet overal 
duidelijk wat de maximum snelheid is. Bovendien vindt niet 
iedereen de keuzes voor een bepaalde snelheidslimiet even 
logisch. Dit speelt het sterkst in de kern Vlijmen en in het 
buitengebied. In het Mobiliteitsplan stellen we daarom een 
heldere verkeersstructuur vast die we de komende jaren 
vertalen in een weginrichting die ervoor zorgt dat mensen 
begrijpen welk verkeersgedrag verwacht wordt. Bij de 
inrichting van de wegen willen we ook de identiteit van de 
verschillende kernen herkenbaar maken.

Heusden sluit goed aan op GOL
Het uitvoeren van de maatregelen uit de Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstaat (GOL) zorgt ervoor dat de doorstroming 
op de A59 en de Maasroute verbeterd. Omdat de ligging 
van de op- en afritten wijzigt zal het verkeer vanuit de 
verschillende kernen op een andere manier naar de snelweg 
gaan rijden. Een van de speerpunten voor het Mobiliteitsplan 
is om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke wegen goed 
aansluiten op deze nieuwe verkeersstructuur.
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1. INLEIDING
 
1.1 Aanleiding 
Het huidige Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan van de 
gemeente Heusden is in 2012 vastgesteld en is hoognodig 
aan vervanging toe. Daarom is behoefte aan een actualisatie 
van het verkeersbeleid in een nieuw Mobiliteitsplan dat 
rekening houdt met de ontwikkelingen op verkeersgebied, 
maar ook met andere ontwikkelingen in de maatschappij op 
het gebied van bijvoorbeeld ruimte, welzijn, economie.

Als vertrekpunt voor het nieuwe Mobiliteitsplan hebben we 
een Mobiliteitsvisie vastgesteld die we gevisualiseerd hebben 
in een animatiefilm. Deze rapportage vormt een nadere 
toelichting op de ambities en speerpunten die in de animatie 
verbeeld worden en geeft een toelichting op het proces dat 
geleid heeft tot de visie.

1.2 Een integrale benadering
De Mobiliteitsvisie van Heusden reikt verder dan het 
oplossen van verkeerskundige knelpunten in de gemeente. 
Met het mobiliteitsbeleid willen we de ambities van 
Heusden helpen waarmaken. Maatregelen die uit dit 
beleid voortkomen, moeten de doelstellingen van andere 
beleidsprogramma’s ondersteunen, bijvoorbeeld op het 
gebied van gezondheid, duurzaamheid, welzijn, toerisme 
en recreatie, economie, etc. In verschillende bijeenkomsten 
zijn de dwarsverbanden met deze beleidsvelden 
geïnventariseerd, zowel ambtelijk als met externe partijen.

Gelijktijdig met de Mobiliteitsvisie is de gemeente Heusden 
ook gestart met het opstellen van een Omgevingsvisie. 
Omdat er duidelijke raakvlakken bestaan tussen het 
ruimtelijk beleid en het mobiliteitsbeleid stemmen we beide 
processen goed op elkaar af. Daarbij organiseren we waar 
mogelijk gezamenlijke bijeenkomsten, bijvoorbeeld met 
stakeholders of raadsleden.

1.3 Begin met het Waarom 
Een verplaatsing is zelden een doel op zich. Deze komt bijna altijd voort uit 
behoeftes, zoals een ontmoeting met familie, een werkdag op kantoor of 
een rondje fietsen ter ontspanning. Bij het opstellen van de Mobiliteitsvisie 
zijn we daarom uitgegaan van de behoefte achter de vraag naar mobiliteit. 
Waarom is mobiliteit belangrijk voor de gemeente Heusden? En welke 
maatschappelijke effecten willen we met het mobiliteitsbeleid bereiken? 
Deze waarom-vraag staat centraal in de Mobiliteitsvisie.

Mobiliteitsvisie
De Mobiliteitsvisie van de gemeente Heusden is gebaseerd op vijf ambities 
die we hebben opgesteld op basis van de Toekomstvisie van Heusden 
en de gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties. In deze Mobiliteitsvisie kijken we wat we op het gebied van 
mobiliteit kunnen bijdragen aan het realiseren van deze ambities. Hiervoor 
benoemen we per ambitie drie speerpunten.

W
AAROM?

HOE?
WAT?

BEGIN MET HET 
WAAROM
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In hoofdstuk 2 leest u over het proces dat we doorlopen hebben 
en dan met name de wijze waarop de Heusdense samenleving is 
betrokken bij het opstellen van de Mobiliteitsvisie. In hoofdstuk 
3 vindt u een analyse van de relevante trends en ontwikkelingen 
die de ontwikkeling van mobiliteit in Heusden de komende jaren 
vormgeven. Hoofdstuk 4 geeft een samenvatting weer van de 
ruimtelijke analyse van Heusden. Hierin zetten we de positie 
van Heusden neer in de directe regio en maken we een analyse 
van de belangrijkste relaties binnen de gemeente. In het laatste 
hoofdstuk – hoofdstuk 5 – geven we een samenvatting weer van 
de verschillende gesprekken die we hebben gevoerd met leden 
van de Heusdense samenleving.

Mobiliteitsplan
De Mobiliteitsvisie maken we concreter in het Mobiliteitsplan. 
Hierin staat de hoe-vraag centraal. Hoe draagt mobiliteit 
bij aan het realiseren van de ambities van de gemeente 
Heusden? We vertalen hiervoor de speerpunten naar concrete 
doelstellingen en kaders voor de komende tien jaar: Hoe ziet 
het mobiliteitssysteem er over tien jaar uit?

Meerjarenuitvoeringsprogramma
In het Uitvoeringsprogramma geven we vervolgens antwoord 
op de wat-vraag. Wat moet de gemeente Heusden de komende 
vier jaar doen om de gestelde doelstellingen te behalen? 
Hiervoor vertalen we de Mobiliteitsvisie en het Mobiliteitsplan in 
een aantal concrete maatregelen die bijdragen aan het behalen 
van de mobiliteitsspeerpunten en de ambities van de gemeente 
Heusden.

1.4 Leeswijzer
De Mobiliteitsvisie van de gemeente Heusden heeft vorm 
gekregen met de inbreng van inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisatie. Ook een analyse van de 
ruimtelijke ontwikkelingen, trends en ontwikkelingen, en 
maatschappelijke behoeftes heeft bijgedragen aan het 
formuleren van de vijf ambities en vijftien speerpunten. In de 
volgende hoofdstukken wordt het proces beschreven dat heeft 
geleid tot de Mobiliteitsvisie.

WELKOM IN 
HEUSDEN

DROMEN MOBILITEITSVISIE WAAROM?

DENKEN MOBILITEITSPLAN HOE?

DOEN UITVOERINGSPROGRAMMA WAT?
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2. PROCES
 
2.1 Inbreng vanuit de Heusdense samenleving 
Een nieuw mobiliteitsbeleid maken we sámen met de Heusdense 
samenleving. Bij het opstellen van de Mobiliteitsvisie hebben we een 
zogenaamde participatiegroep betrokken. Deze groep bestaat uit 
vertegenwoordigers van de Heusdense samenleving die: 
• Dankzij een uitgebreid netwerk weten wat er speelt in Heusden
• Specifieke kennis hebben die de kwaliteit van het mobiliteitsbeleid  
 beter maken
• Een belangrijke rol spelen bij het uitvoeren van de maatregelen uit  
 het GVVP
 
In de bijlage is een lijst toegevoegd van organisaties die we hebben 
uitgenodigd om deel te nemen aan de participatiegroep. Samen met deze 
groep hebben we een beeld geschetst van de wensen en ambities van de 
Heusdense samenleving.

Bij het opstellen van het Mobiliteitsplan bezoeken we de verschillende 
dorpen binnen de gemeente Heusden. Met de bewoners van deze kernen 
bespreken we wat zij belangrijk vinden en hoe mobiliteit daaraan kan 
bijdragen. 
Ook de participatiegroep blijft betrokken bij het opstellen van het 
Mobiliteitsplan en het meerjarenuitvoeringspogramma. Daarnaast gaan 
we individuele gesprekken aan met een aantal (maatschappelijke) 
organisaties, zoals bedrijvenverenigingen, ZLTO, Buurt Bestuurt, etc. om 
zo een compleet beeld te krijgen van de behoeften die er spelen in de 
Heusdense samenleving.

2.2 Inbreng vanuit de gemeenteraad
Op 4 februari 2020 hebben we tijdens een bijeenkomst met diverse leden 
van de gemeenteraad een beeld gevormd van hoe zij tegen de gemeente 
Heusden aankijken, en dan specifiek wat betreft het thema verkeer en 
mobiliteit. Tijdens deze bijeenkomst hebben we ook de opbrengst van de 
bijeenkomsten met Buurt Bestuurt en de participatiegroep gedeeld met 
de raadsleden. De aandachtspunten uit deze bijeenkomsten hebben we 
meegenomen bij het formuleren van de ambities en de speerpunten in 
deze Mobiliteitsvisie.

Raadplegen

Adviseren

(Mee)beslissen

Informeren

Co-producerenCo-produceren
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3. TRENDS EN 
    ONTWIKKELINGEN
 
We maken mobiliteitsbeleid niet alleen om huidige knelpunten op te lossen, 
maar ook om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Daarom is 
het belangrijk te weten welke trends en ontwikkelingen actueel zijn en 
wat deze betekenen voor de toekomst van mobiliteit in zijn algemeenheid 
en voor de gemeente Heusden in het bijzonder. Een aantal trends en 
ontwikkelingen biedt kansen; mede dankzij de smartphone is het gebruik 
van bijvoorbeeld deelauto’s en deelfietsen veel eenvoudiger geworden 
en is reizen met het openbaar vervoer comfortabeler geworden. Echter, 
deze technologische ontwikkelingen brengen ook uitdagingen met zich 
mee; zo leidt het smartphonegebruik in het verkeer tot meer ongevallen. 
Het uitgangspunt van het mobiliteitsbeleid is dan ook om ten aanzien 
van trends en ontwikkelingen de kansen zoveel mogelijk te benutten en 
bedreigingen zoveel mogelijk tegen te gaan.

3.1 Maatschappelijke trends en ontwikkelingen  
Onze maatschappij is continu in verandering en ontwikkelingen volgen 
elkaar snel op. Veel van deze ontwikkelingen hebben invloed op onze 
verplaatsingspatronen. Bijvoorbeeld de trend dat werk en zorgtaken 
steeds evenwichtiger verdeeld worden tussen mannen en vrouwen. 
Dit leidt ertoe dat verplaatsingspatronen complexer zijn geworden. 
Waar vroeger de kostwinner heen en weer ging tussen de woning en 
werklocatie, zien we tegenwoordig dat er steeds meer tussenstops 
gemaakt worden, bijvoorbeeld bij school, winkels of kinderopvang of 
bijvoorbeeld bij ouders om mantelzorg te verrichten. Technologische 
ontwikkelingen maken het mogelijk om op 
afstand te werken en deel te nemen aan vergaderingen (bijvoorbeeld 
conference calls of skypen). Steeds meer kantoormedewerkers voeren 
hun werkzaamheden dan ook een gedeelte van de week vanuit huis 
uit. Veel verplaatsingen hoeven daardoor helemaal niet meer gemaakt 
te worden. Een andere invloedrijke ontwikkeling is 
de omvang van onze huishoudens. Sinds 2009 neemt de grootte 
van de huishoudens gestaag af, terwijl de omvang van de 
bevolking toeneemt. Hierdoor komen er naar verhouding steeds 
meer huishoudens wat resulteert in een toename van het aantal 
verplaatsingen per hoofd van de bevolking.
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De onderliggende trends brengen ook nieuwe uitdagingen met zich mee op 
het gebied van mobiliteit. Ouderen die langer thuis wonen, moeten langer 
zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. Dat betekent dat 
zij toegang moeten blijven houden tot ons mobiliteitssysteem, ook wanneer 
zij geen auto of fiets meer kunnen besturen of moeilijk kunnen lopen. Dit 
heeft bijvoorbeeld consequenties voor ons collectief vervoerssysteem en voor 
de begaanbaarheid van trottoirs.

Andere trends beïnvloeden de manier waaróp we ons verplaatsen. Zo is er 
een groeiend bewustzijn dat een gezonde en duurzame levensstijl belangrijk 
is. Bij een bepaalde groep mensen leidt dit tot andere vervoerskeuzen: 
bijvoorbeeld vaker op de fiets, met het openbaar vervoer of het gebruik van 
een elektrische auto. Mensen zijn ook steeds minder gehecht aan bezit en 
daardoor meer bereid om te delen. Op het gebied van mobiliteit zien we de 
afgelopen jaren dan ook een enorme toename in het gebruik van deelauto’s 
en deelfietsen. Ook de toenemende populariteit van privé lease van auto’s en 
de leasefiets past in deze trend.

3.2 Trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit
Elektrische vervoerswijzen zijn enorm in opkomst, auto’s nemen steeds meer 
taken over van de bestuurder en allerlei apps maken het eenvoudiger om je 
reis te plannen en onderweg bij te stellen. Deze ontwikkelingen zetten zich de 
komende jaren door. Hoewel niemand weet hoe de toekomst er precies uitziet 
is het voor het Mobiliteitsplan wel belangrijk om met deze ontwikkelingen 
zoveel mogelijk rekening te houden.

Elektrisch en autonoom rijden
De verwachting is dat binnen afzienbare tijd 
een elektrische auto betaalbaarder is dan een 
auto die op fossiele brandstof rijdt. Dat zal 
ervoor zorgen dat er op termijn meer elektrische 
auto’s zijn dan auto’s met een diesel of benzine 
motor. De groei van elektrisch vervoer vraagt 
om een laadinfrastructuur voor elektrische 
voertuigen. Dit betekent iets voor de inrichting 
van de openbare ruimte. Ook de ontwikkeling 
van waterstofauto’s gaat razendsnel. De 
meningen over de zelfrijdende auto lopen sterk 
uiteen, maar veel experts zijn het erover eens 
dat binnen tien jaar zelfrijdende auto’s in een 
gecontroleerde omgeving – zoals de snelweg – 
volledig zelfstandig kunnen rijden.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de opkomst van de 
elektrische fiets, oftewel de e-bike, en de speed pedelec. Deze 
vervoermiddelen zorgen ervoor dat mensen ook voor langere 
afstanden gebruik kunnen maken van de fiets. Ook zorgt het ervoor 
dat een grotere groep mensen bereid is – en fysiek in staat is – om 
de fiets te gebruiken. Dit heeft gunstige effecten op het gebied van 
duurzaamheid en gezondheid, maar zorgt er ook voor dat ouderen 
langer mobiel blijven en sociale contacten makkelijker kunnen 
onderhouden. Met een toenemende vergrijzing van de bevolking in 
de gemeente Heusden tot 2040 is dit een positieve ontwikkeling. 
Helaas zien we met de toename van de e-bike ook een toename 
in het aantal ernstige ongevallen onder fietsers. Deels wordt dit 
verklaard door een groei in het fietsgebruik, maar dit komt ook 
omdat de snelheden hoger liggen en oudere mensen kwetsbaarder 
zijn.

Landbouwverkeer
Een ontwikkeling die extra belangrijk is voor een landelijke 
gemeente als Heusden is de ontwikkeling binnen de agrarische 
sector. Op het gebied van landbouwverkeer zien we al jaren 
een toename in de omvang van voertuigen. Ook leidt de 
verandering in de agrarische logistiek ertoe dat er steeds meer 
transportbewegingen van en naar agrarische bedrijven gaan. 
Het is de vraag of de oude landbouwweggetjes hier nog wel 
allemaal geschikt voor zijn, zeker in combinatie met het groeiende 
toeristisch-recreatieve gebruik van het buitengebied. Onderzoek is 
nodig naar een structurele oplossing die financieel haalbaar is. 

Openbaar vervoer
Net als de ontwikkelingen binnen de agrarische sector, is de 
ontwikkeling op het gebied van openbaar vervoer ook erg belangrijk 
voor een landelijke gemeente als Heusden. Op het gebied van 
openbaar vervoer zien we een trend dat steeds meer de focus 
wordt gelegd op snelle verbindingen voor grote vervoersstromen. 
Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid van 
kleine kernen wordt maatwerkvervoer voor het landelijk gebied 
steeds belangrijker. Hetzelfde geldt voor mensen met een fysieke 
beperking voor wie de toegankelijkheid van het mobiliteitssysteem 
van essentieel belang is. Mensen hebben steeds meer behoefte aan 
makkelijke en snelle verbindingen. Mobiliteitshubs spelen in op deze 
behoefte.

Afbeelding: Marktaandeel verkoop

elektrische auto’s 2019-2020

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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Verkeersveiligheid
Op het gebied van verkeersveiligheid zien we na een jarenlange landelijke daling van 
het aantal ernstige ongevallen helaas sinds enkele jaren weer een toename. Deze 
landelijke trend zien we ook in de gemeente Heusden terug. In de gemeente Heusden 
vindt iets meer dan de helft van de letselongevallen plaats binnen de bebouwde kom. 
De ongevallen met dodelijke afloop vonden zowel binnen als buiten de bebouwde kom 
plaats. Het gaat om vijf dodelijke ongevallen in de periode tussen 1 januari 2014 en 31 
december 2018. Twee van deze dodelijke ongevallen hebben op de A59 plaatsgevonden. 
De meeste slachtoffers vallen in de leeftijdsgroep van 50 tot 59 jaar en drie dodelijke 
slachtoffers waren tussen 18 en 39 jaar. In absolute zin vallen de meeste slachtoffers 
onder automobilisten, maar onder de kwetsbare verkeersdeelnemers (voetganger, 
fietser en bromfietser) heeft circa 41% van de ongevallen (46 personen) letsel tot 
gevolg. Dit is gezien het beperktere aantal afgelegde kilometers bij deze vervoerswijzen 
een relatief groot aandeel.

Er zijn landelijk twee belangrijke oorzaken aan te wijzen voor de toename van het 
aantal ernstige ongevallen in het verkeer. In de eerste plaats zorgt afleiding in het 
verkeer – o.a. door het gebruik van smartphones – voor meer ongevallen. In de 
tweede plaats zorgt de opkomst van de e-bike ervoor dat ouderen veel vaker fietsen, 
waarbij de combinatie van hogere snelheden, een lagere reactiesnelheid en een grotere 
kwetsbaarheid zorgt voor relatief veel ongevallen met (ernstig) letsel. In de gemeente 
Heusden zijn zeven geregistreerde ongevallen geweest met de e-bike, waarvan vier 
ongevallen met letsel en drie ongevallen zonder letsel. 

Afbeelding: Trendlijn aantal ernstige ongevallen Nederland en Heusden 1987 t/m 2018
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3.3 Ontwikkelingen in Heusden
In Heusden is voor de komende jaren een aantal ontwikkelingen voorzien 
die van invloed zijn op het mobiliteitsbeleid. Het gaat dan vanzelfsprekend 
om de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) maar ook om 
andere ruimtelijke ontwikkelingen, gemeentelijk beleid en andere regionale 
ontwikkelingen binnen het mobiliteitsdomein. 

GEBIEDSONTWIKKELING OOSTELIJKE LANGSTRAAT (GOL)
De Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) is een gezamenlijk 
programma van de gemeenten Heusden, Waalwijk, ’s-Hertogenbosch, 
de provincie Noord-Brabant, het waterschap Aa en Maas en 15 andere 
partijen. Ons gezamenlijk doel is om de kwaliteit van de omgeving rond 
de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) te verbeteren. Daarbij 
zetten we in op behoud van natuur, meer mogelijkheden voor recreatie en 
economische activiteiten en een betere leefbaarheid in de kernen. Op het 
gebied van verkeer en mobiliteit zorgen we voor het verbeteren van de 
veiligheid rondom gevaarlijke op- en afritten en een betere doorstroming 
van het verkeer op de A59.

Op het gebied van verkeer en mobiliteit omvat GOL de volgende 
maatregelen binnen de gemeente Heusden:
1. De realisatie van een snelfietsroute tussen ’s-Hertogenbosch en  
 Waalwijk dat voor een groot deel het tracé van de voormalige   
 Langstraatspoorlijn volgt.
2. Aansluiting 40 (Drunen-West) wordt samengevoegd met  
 aansluiting 39 (Waalwijk-Oost) tot een volledige aansluiting.
3. Ten westen van Drunen wordt tussen de vernieuwde aansluiting  
 40 (Drunen-West) en de Overlaatweg wordt een nieuwe verbinding  
 aangelegd.
4. De vernieuwde aansluiting 40 (Drunen-West) wordt aangesloten op  
 de Spoorlaan die als zuidelijke parallelweg tussen Drunen en de  
 A59 in ligt.
5. Aanpassing van de aansluitingen 43 (Nieuwkuijk)
6. De aanleg van een vrij liggend fietspad langs de Wolput en Abt van  
 Engelenlaan.
7. De realisatie van een parallelweg langs de zuidzijde van de A59  
 tussen de Jonkheer de la Courtstraat en de Vendreef die deels  
 uitgevoerd wordt als éénrichtingsweg in oostelijke richting
8. Afsluiten van de aansluiting 44 (Vlijmen) 
9. Een nieuwe verbinding vanuit de Vijfhoevenlaan in Vlijmen met  
 aansluiting 45 (Ring ‘s-Hertogenbosch-West) via een nieuwe  
 oostelijke verbindingsweg.
10. Een betere bereikbaarheid van landbouwpercelen.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN
De komende jaren staat er een aantal grotere ruimtelijke ontwikkelingen 
op het programma voor de gemeente Heusden. Met name rond Vlijmen 
wordt een groot aantal woningen gebouwd. Deze nieuwe woningen 
zullen ervoor zorgen dat er meer verkeer van en naar Vlijmen gaat. Dat 
is ook de reden dat met de bouw (tweede fase De Grassen) gewacht 
wordt tot na het realiseren van de maatregelen uit GOL. Pas nadat de 
verkeersstructuur is aangepast ontstaat er voldoende capaciteit op de weg 
voor deze extra verkeersbewegingen. 

De volgende ruimtelijk ontwikkelingen zijn voor het Mobiliteitsplan het 
meest relevant:
11. Nieuwe woonwijk Geerpark (800 in Vlijmen woningen)
12. Nieuwe woonwijk Grassen in Vlijmen (800 woningen)
13. Opwaardering centrum Vlijmen

Bij het realiseren van deze ruimtelijke ontwikkelingen zullen we de 
speerpunten uit deze Mobiliteitsvisie zoveel mogelijk implementeren.

GEMEENTELIJK BELEID
Maatregelen uit mobiliteitsbeleid moeten de doelstellingen van andere 
beleidsprogramma’s ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van 
gezondheid, duurzaamheid, welzijn, toerisme en recreatie, economie, 
etc. We hebben daarom een inventarisatie gemaakt van de meest 
relevante gemeentelijke beleidsambities die een relatie hebben met het 
mobiliteitsbeleid.

Toekomstvisie
De inwoners van de gemeente Heusden hebben gezamenlijk een 
toekomstdocument opgesteld waarin inwoners van de gemeente 
hun mening en visie geven over de huidige gemeente en hoe die er 
in de toekomst uit zou moeten zien. Tegelijkertijd hebben zij een 
‘boodschappenlijstje’ aangeboden aan het gemeentebestuur met daarop 
45 concrete verbeterpunten binnen de gemeente Heusden. Beide 
documenten hebben wij gebruikt als input voor deze Mobiliteitsvisie.
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Omgevingsvisie
Gelijktijdig met het opstellen van deze Mobiliteitsvisie zijn wij 
als gemeente ook aan de slag gegaan met een startnotitie voor 
de omgevingsvisie. Deze startnotitie vormt het vertrekpunt van 
het proces om te komen tot een omgevingsvisie. Hierin worden 
vijf integrale thema’s genoemd die in de omgevingsvisie verder 
worden uitgewerkt: 
• Divers landschap, 
• Klimaatbestendig, 
• Energieneutraal, 
• Bereikbaarheid, 
• Duurzame economie en bedrijvigheid
• Identiteit kernen, gezond wonen en werken. 
Bij het thema Bereikbaarheid is de koppeling met het 
mobiliteitsbeleid overduidelijk, maar in deze visie en het 
Mobiliteitsplan is ons uitgangspunt dat we ook aan de andere 
thema’s zoveel mogelijk een bijdrage leveren.

Klimaatbestendige gemeente
Heusden heeft de ambitie in de toekomst niet alleen groen, maar 
ook leefbaarder, duurzamer, gevarieerder en klimaatbestendiger 
te zijn. De verschillende kernen in Heusden verstenen terwijl een 
groene omgeving juist veel voordelen biedt: goede berging van 
hemelwater, verminderen van de klimaatstress, verhogen van 
biodiversiteit en een betere leefbaarheid in de kernen. Ook bij het 
inrichten van de infrastructuur houden we hiermee rekening.

Energieneutraal in 2050
De gemeente Heusden heeft de ambitie om energieneutraal 
te zijn in 2050. Binnen de Regionale Energie Klimaat Strategie 
(REKS Hart van Brabant) worden duurzaamheidsmaatregelen 
voor de hele regio besproken. Met het mobiliteitsbeleid kunnen 
we bijdragen aan deze ambitie door de hoeveelheid energie die 
nodig is voor onze dagelijkse verplaatsingen te verminderen, 
bijvoorbeeld met de inzet van energiezuinigere voertuigen die 
gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen en door mensen 
zoveel mogelijk te verleiden om te lopen, fietsen of gebruik te 
maken van het openbaar vervoer.

Duurzame economie en bedrijvigheid
Hart van Brabant – waar Heusden onderdeel van uitmaakt – wil 
uitblinken in duurzame ontwikkeling. Economische, ecologische 
en sociale groei worden gecombineerd. De essentie van duurzame 
ontwikkeling is dat ontwikkelingen gedaan worden op een 
manier zonder dat deze ontwikkelingen ten koste gaan van de 
ontwikkelmogelijkheden van toekomstige generaties. Heusden 
zet zich actief in om bij te dragen aan de internationale duurzame 
ontwikkelingsdoelen (Sustainable development goals).

Centrumplannen Vlijmen, Vliedberg, Drunen en Vesting 
Heusden
De gemeente Heusden werkt momenteel aan het opstellen van 
centrumplannen voor de vier kernwinkelgebieden: Vlijmen, 
Vliedberg,  Drunen en Heusden Vesting. Bij deze plannen komt 
ook een aantal vraagstukken aan de orde op het gebied van 
verkeer en mobiliteit. Bijvoorbeeld de drukke wegen die het 
centrumgebied van Vlijmen doorsnijden, de bevoorrading van 
winkels in Heusden Vesting en parkeren is in bijna alle centra een 
thema. Waar maatregelen op structuurniveau nodig zijn, nemen 
we die mee in het Mobiliteitsplan.

Gebiedsagenda Loonse en Drunense Duinen
In de Loonse en Drunense Duinen en de schil daaromheen zijn 
veel partijen en organisaties actief. Het is belangrijk dat de 
plannen die bij al deze partijen leven in samenhang met elkaar 
worden opgepakt. Daarom heeft Regio Hart van Brabant het 
initiatief genomen om deze partijen samen na te laten denken 
over een duurzame toekomst voor het gebied, en dit vast te 
leggen in de Gebiedsagenda Loonse en Drunense Duinen. Op het 
gebied van verkeer en mobiliteit is een belangrijk aandachtspunt 
om de bereikbaarheid van het gebied te vergroten, onder andere 
door mensen op een andere manier te laten reizen en door het 
parkeren beter te verspreiden. Bovendien zijn er plannen voor 
ontwikkelingen in de schil rond de Duinen die in de toekomst 
mogelijk zorgen voor nog meer verkeer.
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REGIONALE ONTWIKKELINGEN
In december 2018 is de Brabantse Omgevingsvisie vastgesteld. 
Als uitwerking daarvan werkt de provincie nu aan de ‘Koers 
Mobiliteit’: één integrale en kaderstellende koers waarin 
alle bestaande provinciale beleidskaders binnen mobiliteit 
en infrastructuur worden geïntegreerd. Zo vult de Koers 
het gat tussen het strategisch kader van de Brabantse 
Omgevingsvisie en het bestaande beleid, zoals de onlangs 
vastgestelde visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ en het 
‘Brabants Verkeersveiligheidsplan’. In de Koers Mobiliteit 
komen vijf maatschappelijke ontwikkelingen aan de orde 
die de mobiliteitsopgaven voor Brabant de komende jaren 
bepalen:Verstedelijking en krimp
• Verduurzaming
• Economische ontwikkelingen
• Technologische ontwikkelingen en digitalisering
• Netwerksamenleving

Brabants Verkeersveiligheidsplan 
Op het gebied van verkeer en mobiliteit trekt Heusden samen 
op met de gemeenten in het Hart van Brabant. Vanuit deze 
samenwerking maken we ons sterk voor het realiseren van de 
provinciebrede ambitie ‘Brabant gaat voor NUL verkeersdoden’. 
Samen met onze regionale partners zetten we in op een 
risicogestuurde aanpak zoals omschreven in het Brabants 
VerkeersVeiligheidsPlan.

Gedeelde mobiliteit is maatwerk
In de nieuwe visie van de provincie op openbaar vervoer ligt 
de nadruk minder op het rijden van een vaste dienstregeling 
op vaste routes en meer op vervoer op maat. Dit kan de bus 
of de trein zijn, maar ook een deelauto of een deelfiets. Ook 
meerijden met iemand of reizen met een flex-concept past 
binnen Gedeelde Mobiliteit. Deze thema’s werken we in het 
Mobiliteitsplan verder uit.
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4.  RUIMTELIJKE ANALYSE
 
De gemeente Heusden heeft sterke relaties met de omgeving, 
zowel regionaal als nationaal. Deze relaties zijn belangrijk voor het 
mobiliteitsbeleid. We hebben daarom een ruimtelijke analyse uitgevoerd 
van de relaties die de gemeente Heusden heeft op het gebied van 
onderwijs, recreatie, arbeidsmarkt, logistiek, etc. Daarbij hebben we 
onderscheid gemaakt in verschillende abstractieniveaus omdat de relaties 
per niveau kunnen verschillen.

4.1 Heusden in de regio
De gemeente Heusden heeft een centrale ligging tussen drie belangrijke 
economische regio’s: de Randstad, de Vlaamse Ruit en het Ruhrgebied. 
Dit maakt dat deze gemeente een aantrekkelijke vestigingsplaats is 
voor bedrijven. Dichterbij huis profiteert de gemeente Heusden van de 
nabijheid van aantal Brabants steden met veel werkgelegenheid, zoals de 
agglomeraties van ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven. 

Op landelijk niveau is Heusden vooral bekend van de vestingplaats en de 
Loonse en Drunense Duinen. Beide toeristische plekken trekken jaarlijks 
vele bezoekers. Daarnaast zijn er ook een aantal bedrijven met een groot 
landelijk distributienetwerk, zoals bijvoorbeeld de Steenfabriek en de 
bedrijvensector langs de A59.

Heusden heeft zelf een middelbare school (d’Oultremontcollege) met een 
sterke regionale functie waar ook kinderen uit aangrenzende gemeenten 
naartoe komen. Voor het hoger- en beroepsonderwijs kunnen de meeste 
leerlingen uit de gemeente Heusden terecht in ’s-Hertogenbosch, Tilburg of 
Boxtel. De oriëntatie voor onderwijs en voorzieningen verschilt per kern: 
Drunen is meer op Waalwijk gericht en Vlijmen meer op ’s-Hertogenbosch. 
Voor de andere kernen is dat beeld minder duidelijk.
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4.2 Gemeente Heusden
De verkeersverbindingen in de gemeente Heusden zijn sterk Oost-West 
georiënteerd. Dit is logisch gezien de ligging tussen de Maas in het 
noorden en de Loonse en Drunense Duinen in het zuiden. De A59 is een 
belangrijke verkeersverbinding die het oosten en westen van Noord-
Brabant langs de noordelijke provinciegrens met elkaar verbindt. De 
gemeente Heusden is via deze snelweg verbonden met ’s-Hertogenbosch 
en Waalwijk en aangesloten op de A16, A27 en A2. Veel economische 
activiteiten binnen de gemeente bevinden zich dan ook langs deze corridor. 
Ook het openbaar vervoer is Oost-West georiënteerd met een sterke 
busverbinding die vanuit ’s-Hertogenbosch via Vlijmen, Nieuwkuijk en 
Drunen naar Waalwijk en verder naar Tilburg leidt. 

De kernen Drunen en Vlijmen beschikken over de meeste voorzieningen 
en vervullen daarmee een regionale functie voor de omliggende kernen. 
De wijk Vliedberg, en de kernen Oudheusden en Heusden Vesting hebben 
zelf ook voorzieningen voor dagelijkse behoeftes, waarbij Heusden Vesting 
bovendien veel voorzieningen heeft die zich richten op de toeristisch-
recreatieve bezoekers. In Drunen bevindt zich een dependance van het 
Jeroen Bosch ziekenhuis waar patiënten terecht kunnen voor diverse 
onderzoeken en spreekuren.

De meeste kernen in de gemeente Heusden hebben een basisschool in het 
dorp: Drunen, Vlijmen, Elshout, Nieuwkuijk, Haarsteeg, Oudheusden en 
Heusden Vesting. Leerlingen uit andere kernen zijn aangewezen op een 
basisschool in een nabijgelegen kern. Veel kinderen uit de gemeente gaan 
naar de middelbare school (d’Oultremontcollege) in Drunen, maar kiezen 
ook voor scholen in Waalwijk of ’s-Hertogenbosch.
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5. MAATSCHAPPELIJKE 
    BEHOEFTE
 
Bij het opstellen van de Mobiliteitsvisie staat de behoefte van de 
Heusdense samenleving centraal. Welke ambities willen zij realiseren, 
welke knelpunten ervaren zij en welke wensen spelen er? En hoe kunnen 
we vanuit mobiliteit deze wensen, knelpunten en ambities oppakken? Om 
de maatschappelijk behoefte van de Heusdense samenleving in beeld te 
brengen, hebben we gesprekken gevoerd met Buurt Bestuurt organisaties, 
grote werkgevers, met verschillende maatschappelijke organisaties en 
hebben we werksessies georganiseerd met de leden van de gemeenteraad 
en met beleidsmakers van de gemeente Heusden.

Bij de gesprekken met alle groepen stonden drie vragen centraal:
• Wat gaat goed?
• Wat kan beter?
• Waar wilt u afscheid van nemen?
Op verzoek van de deelnemers hebben we daar in twee gespreken nog de 
vraag aan toegevoegd: Waar wil je mee beginnen?

In dit hoofdstuk vindt u een samenvatting van de inbreng die we tijdens 
alle gesprekken en bijeenkomsten hebben opgehaald. Om een indruk 
te krijgen van de verschillende bijeenkomsten hebben we van drie 
bijeenkomsten een getekend verslag toegevoegd aan de rapportage.

Zie ook:

• Verslag bijeenkomst Participatiegroep d.d. 16 januari 2020

• Verslag bijeenkomst Buurt Bestuurt d.d. 23 januari 2020

• Verslag bijeenkomst raadsleden d.d. 4 februari 2020

https://www.heusden.nl/Projecten/Gemeentelijk_Verkeer_en_Vervoersplan/Meer_informatie/Overzicht_bijeenkomsten/2020016_Eerste_bijeenkomst_Participatiegroep
https://www.heusden.nl/Projecten/Gemeentelijk_Verkeer_en_Vervoersplan/Meer_informatie/Overzicht_bijeenkomsten/20200123_Eerste_bijeenkomst_Buurt_Bestuurt
https://www.heusden.nl/Projecten/Gemeentelijk_Verkeer_en_Vervoersplan/Meer_informatie/Overzicht_bijeenkomsten/20200204_Raadswerkplaats
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 PARTICIPATIEGROEP
• Veel gaat goed, ook op het gebied van verkeer en mobiliteit
• Heusden is een mooie groene gemeente 
• Aantrekkelijk voor toerisme en recreatie: vesting en Loonse en  
 Drunense Duinen
• Veel mooie recreatieve fietsroutes in het buitengebied
• Particulier initiatief: collectief vervoer voor mensen die slecht ter  
 been zijn
• Stimuleren fietsgebruik naar bedrijventerreinen door Parkmanagement

 BUURT BESTUURT
• Samenwerking Buurt Bestuurt met de gemeente
• De Buiten Beter App om meldingen te doen over de openbare ruimte
• Prettig sociaal leefklimaat in de kernen
• Terugdringen van de snelheid in 30 km/u zones
• Aanleg van vrijliggende fietspaden
• Opfriscursussen voor ouderen in het verkeer

 RAADSLEDEN
• Mogelijkheden voor recreatie aan het water en in het groen
• Aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven en daarmee   
 werkgelegenheid
• Alle kernen goed bereikbaar met auto en voldoende parkeerplaatsen  
 bij winkels
• De rondwegstructuur in Drunen werkt goed
• Combinatie OV-haltes met fietsenstallingen en carpoolplaatsen
• Particulier initiatief: collectief vervoer voor mensen die slecht ter  
 been zijn
• Samenwerking Buurt Bestuurt met de gemeente
• De Buiten Beter App om meldingen te doen over de openbare ruimte

 BELEIDSMAKERS
• De rondwegstructuur in Drunen werkt goed
• Veel mooie recreatieve fietsroutes in het buitengebied
• Particulier initiatief: collectief vervoer voor mensen die slecht ter been  
 zijn
• Centrale ligging in de regio ten opzichte van grotere steden
• Goede bereikbaarheid met de auto van ’s-Hertogenbosch, Tilburg en  
 Eindhoven
• Lagere snelheid door klinkerverharding in bijvoorbeeld Vlijmen en  
 Vliedberg

5.1 Wat gaat goed?
De gemeente Heusden is een prettige plaats om te wonen, werken 
en verblijven. Er zijn veel mogelijkheden om te recreëren aan het 
water en in het groen. De vele mooie recreatieve fietsroutes in 
het buitengebied maken het ook mogelijk om hiervan te genieten. 
Er is veel werkgelegenheid, in de gemeente zelf en in de directe 
omgeving. Ook zijn er veel onderwijsinstellingen en andere 
voorzieningen in de nabijheid. Deze voorzieningen zijn vanuit alle 
kernen met de auto goed te bereiken.

De kernen in de gemeente Heusden hebben een prettig sociaal 
leefklimaat waarin de mensen naar elkaar omkijken en samen 
dingen voor elkaar krijgen. Goede voorbeelden daarvan zijn de 
Buurt Bestuurt organisaties, het particuliere initiatief voor collectief 
vervoer en de opfriscursussen voor ouderen in het verkeer. Dit 
wordt vanuit de gemeenschap zelf opgepakt en uitgevoerd.

Op gebied van verkeer en mobiliteit zijn goede voorbeelden in de 
gemeente: de rondweg van Drunen, de aanleg van vrijliggende 
fietsenpaden, de combinatie van OV-halte – carpoolplaats – 
fietsenstalling, het terugbrengen van de snelheid naar 30 km/u en 
het stimuleren van fietsgebruik door Parkmanagement.

Er zit verbetering in de communicatie van de gemeente met 
inwoners, bijvoorbeeld via de Buurt Bestuurt organisaties en met 
de Buiten Beter App.
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5.2 Wat kan beter?
Uit alle groepen komt naar voren dat er behoefte is aan een duidelijkere 
verkeersstructuur. Het is uit de weginrichting niet overal duidelijk op 
te maken wat de maximumsnelheid is en de keuzes voor een bepaalde 
snelheidslimiet vindt niet iedereen logisch. Daarnaast is behoefte aan een 
betere doorstroming op de A2, A59 en Maasroute. De Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstaat (GOL) zal dit deels oplossen. Het Mobiliteitsplan moet 
ervoor zorgen dat de gemeentelijke wegen goed aansluiten op de situatie na 
de realisatie van GOL. Verder is het onderhoud van de trottoirs, fietspaden, 
bermen en wegen een belangrijk aandachtspunt, met speciale aandacht 
voor trottoirs en fietspaden.

Bij de inrichting van de openbare ruimte moet de menselijke maat centraal 
staan, waarbij de veiligheid en het comfort van voetgangers en fietsers 
voorop staat. Dit geldt in het bijzonder voor de omgevingen van scholen 
en sportcomplexen en de routes daarnaartoe. Ook in de woonwijken, in de 
dorpskernen en op de routes tussen de kernen moet meer aandacht zijn 
voor lopen en fietsen. Zwaar vrachtverkeer en landbouwverkeer moet zoveel 
mogelijk buiten de kernen blijven.

Bedrijventerreinen moeten beter bereikbaar worden met de fiets en het 
openbaar vervoer zodat ook mensen zonder auto (bijvoorbeeld jongeren 
en stagiairs) makkelijk naar het werk kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld 
bereikt worden door deelfietsen te plaatsen bij OV-haltes en door het 
verbeteren van de fietsinfrastructuur. Daarnaast is er behoefte aan 
wandelrondjes op en rond bedrijventerreinen. Agrariërs in het buitengebied 
moeten ruimte krijgen om te ondernemen zonder dat daarbij de 
verkeersveiligheid van henzelf en andere weggebruikers in gevaar komt. 

Om ouderen mobiel te houden en de kleinere kernen bereikbaar te houden, 
is behoefte aan maatwerkvervoer. Hiermee kan op afroep vervoer worden 
aangevraagd dat mensen direct naar lokale bestemmingen brengt of met 
een overstap naar verderaf gelegen bestemmingen. Voor de korte afstand 
is een goed ingericht en onderhouden netwerk voor lopen en fietsen voor 
met name ouderen en mensen die slecht ter been zijn van groot belang. 
Een belangrijk voordeel daarbij is dat deze vormen van actieve mobiliteit 
bijdragen aan een gezonde en vitale levensstijl.

In de verschillende bijeenkomsten komt ook het stimuleren van 
duurzame mobiliteit naar voren. Er moeten in ieder geval voldoende 
laadmogelijkheden zijn voor elektrische auto’s en fietsen. Bij de inrichting 
van de nieuwe woonwijken moet hier voldoende aandacht voor zijn. 
De gemeente Heusden wil niet per se vooroplopen met technologische 
ontwikkelingen, maar wil bewezen technieken wel inzetten.

 PARTICIPATIEGROEP
• Bereikbaarheid bedrijventerreinen met de fiets en openbaar vervoer
• Een betere doorstroming op de A59, A2 en Maasroute 
• Oversteekbaarheid van de A59 / Maasroute voor landbouwverkeer
• Betere fietsverbindingen tussen kernen, geschikt voor e-bikes en   
 bakfietsen
• Verkeersveiligheid van fietsers en wandelaars, met name in   
 schoolomgevingen
• De inrichting van de openbare ruimte minder richten op de auto
• Faciliteren en stimuleren van elektrische mobiliteit (auto én fiets)

 BUURT BESTUURT
• Een duidelijkere verkeersstructuur, met een logische weginrichting 
• Een betere doorstroming op de A59, A2 en Maasroute
• Meer informatie over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
• Verkeersonveiligheid buitengebied (zwaar verkeer en sluipverkeer)
• Verkeersonveiligheid in schoolomgeving en op weg naar school
• Verbeteren van verkeersgedrag door gedragscampagnes of handhaving
• Openbaar vervoer in kleine kernen en voor ouderen
• Inzet van deelfietsen en vervoer op maat om bereikbaarheid te   
 verbeteren
• Afhaallocaties pakketten voor inwoners en bedrijven tegen overlast in  
 kernen

 RAADSLEDEN
• Onderhoud trottoirs, fietspaden en wegen, met prioriteit voor trottoirs  
 en fietspaden
• Senioren langer mobiel houden
• Verbinding tussen kernen met openbaar vervoer en veiliger fietsroutes 
• Bedrijventerreinen en scholen bereikbaar maken met fiets en openbaar  
 vervoer
• ‘Mobiliteitshubs’ met deelfietsen, deelauto’s, OV en carpoolplaatsen
• Een duidelijkere verkeersstructuur, met een logische weginrichting 
• Scholen en sportcomplexen beter en veiliger bereikbaar maken op de  
 fiets

 BELEIDSMAKERS
• Onderhoud trottoirs, fietspaden en wegen, met prioriteit trottoirs en  
 fietspaden
• Een duidelijkere verkeersstructuur, met een logische weginrichting
• Bereikbaarheid bedrijventerreinen met de fiets en openbaar vervoer
• Verbinding tussen kernen met openbaar vervoer en veiliger fietsroutes
• Scholen en sportcomplexen beter en veiliger bereikbaar op de fiets
• Parkeren: in woonwijken, bij voorzieningen en bij Heusden Vesting 
• De openbare ruimte wordt integraal ingericht waarbij oog is voor   
 duurzaamheid, leefbaarheid, klimaat en mobiliteit 
• Wandelrondjes op bedrijventerreinen
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5.3 Waar willen we afscheid van nemen?
Verkeersonveiligheid komt sterk naar voren als een van de 
dingen om afscheid van te nemen. Specifiek wordt daarbij 
de schoolomgeving genoemd en in relatie daarmee het 
feit dat zelfs op de middelbare school ouders hun kinderen 
steeds vaker met de auto brengen. De dominantie van 
de auto komt vaker naar voren als iets om afscheid van 
te nemen, niet alleen in de schoolomgeving, maar ook in 
dorpscentra – met name in Heusden Vesting – en in de 
woonwijken (bijvoorbeeld pakketdiensten). Er wordt ook 
gezegd dat we afscheid moeten nemen van het sturen op 
minder autobezit en in plaats daarvan juist de alternatieven 
moeten stimuleren

Er wordt ook een aantal concrete onderwerpen genoemd 
in relatie tot het ontwerp van de openbare ruimte en 
specifiek de weginrichting. Het gaat dan om een meer 
klimaatbestendige inrichting met minder verharding, minder 
drempels, consequentere voorrangsregels, minder borden 
etc. Ook willen mensen uit de Heusdense samenleving 
graag als gebruiker meedenken over de inrichting.

Als laatste wordt ook veel aangegeven dat we afscheid 
moeten nemen van sluipverkeer door de kernen als gevolg 
van drukte op de hoofdwegen (A58, A2 en N267).

 PARTICIPATIEGROEP
• Verkeerde keuzes bij het ontwerpen van infrastructuur
• Halen en brengen van middelbare scholieren met de auto 
• De dominantie van de auto in de dorpscentra 
• Pakketdiensten in woonwijken

 BUURT BESTUURT
• Verkeersonveiligheid
• Sluipverkeer en zwaar vrachtverkeer en dan met de name in die   
 combinatie
• Laden en lossen in de kern van Heusden Vesting 
• Zoekverkeer dat op zoek is naar een parkeerplaats in Heusden Vesting

 RAADSLEDEN
• Doorgaand (vracht- en landbouw)verkeer door de kernen
• Drukte op de provinciale weg N267 richting Aalburg
• Inconsequente voorrangsregels en snelheidsregimes
• Grote hoeveelheid (verkeers)borden
• Halteren van bussen op de rijbaan
• Sturen op minder autobezit (in plaats daarvan positieve benadering door  
 juist de alternatieven te stimuleren)

 BELEIDSMAKERS
• Sluipverkeer door de kernen bij file op A59
• Verkeersonveiligheid in schoolomgevingen
• De dominantie van de auto bij inrichting openbare ruimte 
• (Te) veel verhardingen, drempels etc. in verband met    
 klimaatbestendigheid

 PARTICIPATIEGROEP
• Initiatieven voor duurzaam deelvervoer zoals Amber
• (Elektrische) fietsen bij bushaltes om bedrijventerrein  
 met het openbaar vervoer beter bereikbaar te maken
• Subsidies op de aanschaf van e-bikes
• Veiligere schoolomgevingen
• Beter uitleggen waarom bepaalde keuzes worden  
 gemaakt
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Waar moeten we mee starten

5.4 Waar moeten we mee starten?
Op eigen initiatief heeft de participatiegroep nog een 
gespreksonderwerp toegevoegd tijdens de bijeenkomst, namelijk: 
Waar moeten we mee starten? Hieruit komt naar voren dat er 
in de gemeente Heusden meer ingezet moet worden op nieuwe 
mobiliteitsinitiatieven, zoals duurzame deelauto’s, (elektrische) 
deelfietsen bij openbaar vervoer haltes en subsidies op duurzaam 
vervoer. Ook zou de gemeente beter moeten uitleggen waarom 
bepaalde keuzes gemaakt worden.
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BUURT BESTUURT
Bewonersvereniging Heusden
Buurt Bestuurt Vliedberg
Buurt Bestuurt Venne Oost
Buurt Bestuurt Herpt
Buurt Bestuurt Hedikhuizen
Buurt Bestuurt Haarsteeg
Buurt Bestuurt Oudheusden
Buurt Bestuurt Geerpark
Buurt Bestuurt Nieuwkuijk
Buurt Bestuurt Elshout

PARTICIPATIEGROEP (IN COMBINATIE MET OMGEVINGSVISIE)
Bedrijvenplatform Heusden
Parkmanagement
Woonveste
Adviesraad Sociaal Domein
Gehandicapten Platform
Regionaal Bureau Toerisme
ZLTO Oostelijke Langstraat
Basisscholen/Scala
Fietsersbond
VVN
Hulpdiensten (politie/wijkagenten) RAV toegevoegd
Natuur- en Milieuvereniging Heusden
Klimaatplein Heusden
Heemkundekring Onsenoort
GGD

B1  GENODIGDEN PARTICIPATIEGROEP



MOBILITEITSVISIE Gemeente Heusden


