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De visietafel heeft in de centrumvisie een verkeersvariant opgenomen zoals is geadviseerd door de 

kerngroep van de centrumdialoog en overgenomen door de gemeenteraad in december 2013. De 

gemeenteraad heeft gevraagd een visie op te laten stellen op basis van de uitkomsten van de 

centrumdialoog. De visietafel heeft de bewuste verkeersvariant opnieuw kritisch beoordeeld en verwerkt 

in de centrumvisie.  

 

In de afgelopen weken zijn zorgen geuit over de verkeerskundige aspecten in de centrumvisie. Dit heeft 

ertoe geleid dat er gewerkt is aan een aanvullende verkeerskundige variant. Deze variant ziet er als volgt 

uit: 

 

  

 

In deze variant worden de auto’s door de Meester de Klerkstraat richting de Hogeweg geleidt en rijden 

bussen in twee richtingen over de Slotlaan. Met deze variant blijven de kernwaarden van de centrumvisie 

overeind zoals een aaneengesloten winkelgebied dat niet doorkruist wordt door verkeer, een groen en 

compact centrum en een autoluwe inrichting van het openbaar gebied.  

 

Deze variant gaat uit van een zo groot mogelijk aaneengesloten verblijfsgebied zoals beschreven in de 

centrumvisie. Het verkeer gaat over bestaande routes die op een andere manier worden ingericht om de 

verkeersstromen mogelijk te maken. Doorgaand verkeer door het centrum zal, door de inrichting van de 

openbare ruimte met aandacht voor voetgangers en fietsers, zoveel mogelijk worden teruggedrongen. 



 Blad 2 

Rijden door het centrum kost straks meer tijd en energie dan omrijden over de daarvoor bedoelde wegen 

buiten het centrum. Hiermee wordt doorgaand verkeer door het centrum ontmoedigd. 

 

De Slotlaan wordt heringericht zodat auto's richting busstation kunnen blijven rijden en er bussen in beide 

richtingen kunnen gaan rijden. Het totale ruimtebeslag van de nieuwe situatie past binnen de bestaande 

ruimte tussen de bomenrijen. Het principe van auto te gast is hierbij leidend. Dit betekent dat fietsers en 

voetgangers het straatbeeld domineren en het overige verkeer zich qua gedrag en snelheid moet 

aanpassen. In een verdere uitwerking zal hieraan veel aandacht geschonken worden.  

 

Het verkeer gaat via de Antonlaan en de Meester de Klerkstraat naar de 1e Hogeweg en verder via de 

Montaubanstraat naar de Utrechtseweg. De rijrichting op de 1e Hogeweg wordt hierop aangepast, 

namelijk het centrum uit. De parkeergarage Voorheuvel blijft toegankelijk vanaf de Weeshuislaan, maar 

uitrijden kan alleen aan de zijde van de Jagerlaan.  

 

Deze verkeerskundige variant is doorgerekend door Oranjewoud. De belangrijkste conclusie van onze 

verkeerskundige is dat aanvullende variant beter past bij de ambitie om het centrum minder aantrekkelijk 

voor autoverkeer te maken dan variant 2a of de huidige verkeerscirculatie.  

Aannemelijk is dat door een kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte (met de principes van shared 

space) de routes in het centrum (nog) minder aantrekkelijk worden voor doorgaand verkeer. De routes 

zullen door voetgangers en fietsers gedomineerd worden en de auto is er te gast.  

 

 

De financiële effecten van deze verkeerskundige variant zijn beperkt ten opzichte van de variant die door 

de visietafel is voorgesteld. De centrumvisie inclusief de verkeervariant zijn opnieuw doorgerekend door 

externe kostendeskundigen. De inrichting rondom de Klinker is eenvoudiger (zonder kwaliteitsverlies) en 

kan voor € 0,2 mln minder worden uitgevoerd. De inrichting van de Slotlaan vraagt extra aandacht en 

hiervoor is € 0,2 mln aanvullend geraamd. De gedetailleerde ramingen zullen u vertrouwelijk ter 

beschikking worden gesteld.  
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