‘s-Hertogenbosch, 6 maart 2018
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde
Betreft: verkeersknelpunt N267-Heusdense brug
Geacht college,
Allereerst dank voor de beantwoording van de schriftelijke vragen over het dichtslibben van de
N267 ter hoogte van de Heusdense brug én uw welwillende houding die daarin valt te lezen1.
Wij zijn blij dat u met ons de problematiek onderkent. Ook zijn wij verheugd dat u een structurele
oplossing nastreeft. U geeft aan deze te willen betrekken bij het geplande groot onderhoud dat,
naar verwachting, in 2022 plaatsvindt.
Samen met de gemeente Aalburg zouden wij ervoor willen pleiten de mogelijkheden na te gaan
het groot onderhoud naar voren te halen. Onze argumentatie hiervoor is dat, volgens de brief van
de minister d.d. 23 oktober 20172, vanaf 2022 de werkzaamheden starten bij de A27 (verbreding
en aanleg nieuwe bruggen).
In de eerdere vragen die zijn gesteld, is al gesteld dat het aantal toegangswegen tot Altena zich
beperkt tot slechts vier.
Wij zouden willen voorkomen dat vanaf 2022 op de helft van het aantal toegangswegen
gelijktijdig wordt gesleuteld aan deze wegen.
En wat zouden wij het u en de automobilisten in Altena gunnen om nog in deze collegeperiode de
bovengenoemde problematiek te kunnen aanpakken.
Wij hebben gelet op het bovenstaande voor u de volgende vraag:
1. Bent u bereid om, in overleg met de gemeente Aalburg, na te gaan of het naar voren halen
van het groot onderhoud en de structurele aanpak van de N267-Heusdense brug mogelijk is?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,

Namens de VVD-fractie,

Namens de CU-SGP-fractie,

Roland van Vugt
Ankie de Hoon

Inge Schuller
Karel Burger Dirven

Hermen Vreugdenhil
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Zie https://www.brabant.nl/handlers/SISModule/downloaddocument.ashx?documentID=6364.
Zie https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/10/23/planning-a27houten-hooipolder/planning-a27-houten-hooipolder.pdf.
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