
‘s-Hertogenbosch, 11 juni 2021

Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
 
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 31 van het Reglement van Orde

Betreft: renovatie N631
 
Geacht college, 

In 2018 heeft de provincie samen met ProRail, de gemeente Gilze en Rijen en gemeente Oosterhout een studie 
gedaan naar verbetering van deze weg. Eind 2018 zijn tijdens een informatieavond de ontwerpprincipes 
gepresenteerd. Na verdere uitwerking is op 5 februari 2020 het definitieve ontwerp gepresenteerd. Deze weg 
aanpassen is hard nodig omdat op deze weg veel (dodelijke) ongelukken zijn gebeurd.

Zeer recent is de N631 tussen Oosterhout en Rijen door de provincie flink aangepast. 
Vangrails langs de hele weg, vluchtheuvels en rotondes zijn aangelegd en moeten gaan zorgen voor meer 
veiligheid.
 
Desondanks worden deze aanpassingen niet door iedereen als daadwerkelijk veiliger ervaren, we hebben 
immers veel reacties over de (on)veiligheid ontvangen. De nieuwe vluchtheuvels en opstaande randen 
bijvoorbeeld zijn in het donker bijna niet te zien. Door de vangrails bestaat geen uitwijkmogelijkheid als een 
tegenligger (deels) op jouw weghelft rijdt.

Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:
   

- Is fase 1 opgeleverd?
- Hoe is het ontwerp tot stand gekomen, is dit gebeurd middels een participatieproces? 

o Hoe zag dit proces eruit? 
- Herkend u zich in de zorgen van veel gebruikers?
- Hoe kunnen we proactief omgaan met deze zorgen? 
- Zijn onderstaande suggesties mogelijkheden om de weg veiliger te maken?

o de vluchtheuvels, opstaande randen, middengeleiders, e.d. veel beter zichtbaar maken
o d.m.v. waarschuwingsborden eerder dan nu het geval is een oversteekplaats aankondigen
o doorgetrokken middenstreep (dus inhaalverbod)
o max. snelheid omlaag (nu 80 terug naar bijvoorbeeld 60 of 70)
o vangrails beter zichtbaar in het donker (bijvoorbeeld meer reflectoren of slimme verlichting).

- Deze opties hebben we ontvangen van verschillende weggebruikers, wat vindt u van deze opties? bent 
u voornemens om stappen te zetten om de weg veiliger te maken? 

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Coen Hendriks


