
 
 

 

 

Aan het College van B&W van de gemeente Hilvarenbeek 

Postbus 3 

5080 AA HILVARENBEEK 

 

 

Hilvarenbeek, 3 september 2014 

 

 

Betreft: schriftelijke vragen fractie Gemeenschapslijst inzake de verkeersveiligheid N395 / 

Julianastraat te Diessen en verkeerssituatie crematorium conform artikel 44 van het 

Reglement van Orde. 

 

 

Geacht College, 

 

Graag vragen wij uw aandacht met betrekking tot de verkeersveiligheid rondom de N395. 

De N395 / Julianastraat is de hoofdader door Diessen. Uit een probleemanalyse die reeds in 

2011 door de Provincie is uitgevoerd is gebleken dat de oversteekbaarheid van het kruispunt 

Julianastraat – Willibrordusstraat zeer slecht scoorde. 

 

De laatste jaren is de bedrijvigheid rondom de Julianastraat toegenomen. Daarnaast wordt de 

Julianastraat regelmatig gebruikt door sluipverkeer, indien er files staan op de A58. Hierdoor 

neemt de verkeersdrukte nog meer toe. Bewoners hebben al meerdere malen geklaagd over de 

gevaarlijke situaties die ontstaan bij het oversteken van de Julianastraat. Denk hierbij vooral 

aan ouders met kinderen die ’s ochtends naar de Willibrordusschool gaan en bezoekers van de 

huisartsenpraktijk, bakker en slager die aan de Julianastraat zijn gevestigd.  

Het belangenorgaan Diessen heeft meerdere malen verzocht een met verkeerslichten 

geregelde voetgangersoversteekplaats (GOP) te realiseren.  

 

Tevens heeft de Provincie een planstudie met betrekking tot de N395 uitgevoerd met als doel 

het verbeteren van de verkeerssituatie, verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid.  

Wij zijn van mening dat de reconstructie van de N395 voornamelijk in het teken van de 

verkeersveiligheid dient te staan.  

Op 6 november 2013 zijn de uitkomsten van deze planstudie gepresenteerd in Diessen, 

waarbij is aangegeven dat er een GOP gerealiseerd dient te worden bij de oversteek aan de 

Julianastraat - Willibrordusstraat. Deze oversteek is opgenomen in het maatregelenpakket. 

Eveneens is aangegeven dat een extra oversteek wordt gerealiseerd ter hoogte van de 

Laarstraat. 

 

 



 

 

Daarnaast vragen wij uw aandacht met betrekking tot de verkeersveiligheid en de 

verkeersafwikkeling bij het nieuwe crematorium aan de Beekseweg te Diessen. Dit nieuwe 

crematorium is in mei van dit jaar geopend. Gebleken is dat het crematorium veel verkeer 

trekt en dat, bij grotere aantallen bezoekers, bezoekers in de berm parkeren.  

 

Voor een goede afwikkeling van de verkeersstromen rondom het crematorium hebben wij 

destijds ingezet op de realisatie van een rotonde op het kruispunt Beekseweg – Waterstraat.  

De Provincie is van mening dat de grootste verkeersstromen buiten de spits plaatsvinden en 

een gespreid karakter hebben, waardoor er geen rotonde of een aparte ‘linksaf’strook wordt 

aangelegd.  

 

De fractie van de Gemeenschapslijst heeft naar aanleiding van het bovenstaande dan ook de 

volgende vragen. 

 

1. In januari dit jaar heeft overleg plaatsgevonden tussen de wethouder en een 

gedeputeerde, waarbij er op aangedrongen is om de GOP eerder te realiseren.  

Hoever is het college gevorderd in de onderhandelingen met de Provincie? 

 

2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de GOP aan het kruispunt Julianastraat 

- Willibrordusstraat?  

 

3. Mogen wij er van uit gaan dat de GOP nog voor het einde van het jaar wordt 

gerealiseerd? Zo ja, wanneer zal deze worden gerealiseerd? Zo nee, waarom niet?  

 

4. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de extra oversteek bij het kruispunt 

Laarstraat – Julianastraat?  

 

5. Binnen welke termijn zal deze oversteek, door middel van middengeleiders, worden 

gerealiseerd? 

 

6. De Provincie heeft aangegeven dat er geen rotonde en ook geen rijstrook voor linksaf 

wordt gerealiseerd ter hoogte van het crematorium.  

Wordt er daarom, gelet op de goede afwikkeling van de verkeersstromen, vroegtijdig 

aangeduid middels bewegwijzering waar het crematorium is gesitueerd? Zowel voor het 

verkeer komend uit de richting van Hilvarenbeek / Tilburg als voor het verkeer komend 

uit de richting Diessen / Middelbeers, etc. 

 

7. Wordt er duidelijk aangegeven middels bewegwijzering hoe bezoekers van het 

crematorium de parkeerplaatsen kunnen bereiken?  

 

 

Graag vernemen wij op korte termijn uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie Gemeenschapslijst, 

 

Irene Jennen.  


