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Beste mevrouw Merkx,
In antwoord op uw brief van 15 mei 2019 vindt u hieronder de beantwoording van
uw schriftelijk gestelde vragen over de verkeerssituatie Tinie de Munnikstraat/Cees
van Delftstraat in Drunen.
Vraag 1
Hoe wordt er gemonitord, hoe en voor hoe lang? Wanneer kunnen wij hiervan de
resultaten zien?

POSTADRES

Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen

Antwoord
Onder het monitoren valt het ter plaatse, en op verschillende tijdstippen van de
dag, inventariseren van het gebruik van de openbare ruimte, ervaringen delen met
diverse belanghebbenden (bewoners, politie, VVN, omwonenden, het
d’Oultremontcollege, sportverenigingen en dergelijke) en het tellen van het aantal
gemotoriseerd- en fietsverkeer. Wij verwachten dat we deze zomer voldoende
gegevens hebben verzameld. Afhankelijk van de resultaten hiervan kunnen we een
besluit nemen om wel of geen aanvullende maatregelen in de betreffende
omgeving te nemen.

BEZOEKADRES

Julianastraat 34
Vlijmen

T
F
E

(073) 513 17 89
(073) 513 17 99
INFO@HEUSDEN.NL

Vraag 2
Hoe lang heeft het d’Oultremontcollege nodig om te bestuderen dat de
fietsenstalling aan de noordzijde open kan?
Antwoord
Medio juni 2019 vindt een overleg met het d’Oultremontcollege plaats. Daarna
kunnen we naar verwachting uitsluitsel geven.

DIGITAAL LOKET

www.heusden.nl
Bankrelatie
NL54BNGH0285003909

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
Voor meer informatie kunt u het Privacybeleid en -reglement van gemeente Heusden raadplegen op
www.heusden.nl
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Vraag 3
Wat zijn de kosten voormonitoring?
Wat zijn de kosten voor eventuele aanpassingen?
Antwoord
Behalve de verkeerstellingen (circa € 2.000) zijn er geen kosten. De kosten van
eventuele aanpassingen zijn in dit stadium niet bekend.

Met vriendelijke groet,
het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees

