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Beste mevrouw Merkx,
In antwoord op uw brief van 12 april 2019 vindt u hieronder de beantwoording van
uw schriftelijk gestelde vragen over de verkeerssituatie in de Tinie de
Munnikstraat/Cees van Delftstraat in Drunen.
Vraag 1
Bent u op de hoogte van de verkeersituatie daar?
Antwoord
Ja.
Vraag 2
Bent u het met ons eens dat de situatie veiliger moet?
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Antwoord
In dit stadium wordt in het kader van de afsluiting van de Prins Hendrikstraat, de
verkeerssituatie in de Tinie de Munnikstraat en omgeving gemonitord. Afhankelijk
van de resultaten hiervan worden mogelijk verbetervoorstellen gedaan.
Vraag 3
Kunt u aangeven waarom het laatste stuk fietspad, tot aan de rotonde, niet
tweerichting is gemaakt?
Antwoord
Voor fietsverkeer in noordelijke richting gaat de toekomstvisie uit van gebruik van
de nieuwe Prins Hendrikstraat als hoofdfietsroute. Tijdens de ontwerpfase van de
Tinie de Munnikstraat was er op de rotonde Tinie de Munnikstraat – Lipsstraat
geen sprake van een fietspad in tweerichtingen om de rotonde. Na de aanleg van
een tweerichtingenfietspad aan de westzijde van (het noordelijk deel van) de
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Lipsstraat, is de fietsroute tussen de school en de Lipsstraat via de rotonde
aantrekkelijker geworden.
Het d’Oultremontcollege bestudeert nu of er mogelijkheden zijn om de
fietsenstalling aan de noordzijde, dus direct aan de Prins Hendrikstraat, open te
stellen. Dit zal een forse afname betekenen van het aantal fietsers dat op dit
moment nog het meest oostelijk deel van het fietspad langs de Tinie de
Munnikstraat (dus tegen de richting in) richting de rotonde gebruikt. Ook is de Cees
van Delfstraat steeds in beeld geweest als alternatieve route richting de Prins
Hendrikstraat. Vooruitlopend op de nieuwe situatie worden tussentijds (mede
vanwege mogelijke desinvesteringen) geen infrastructurele maatregelen getroffen.
Vraag 4
Gaat u de situatie z.s.m. veiliger maken?
Antwoord
Zie ons antwoord op vraag 2.
Vraag 5
Zo ja, op welke wijze?
Antwoord
Zie ons antwoord op vraag 2.
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