Vlijmen, 01-07-2020
Betreft: GOL-plan ontsluiting Vlijmen-Oost

Geachte Statenleden,
Hierbij verzoeken wij u dringend het addendum herziening PIP GOL Oost en West af te
wijzen om de kans dat de GOL-plannen door de Raad van State goedgekeurd worden te
verkleinen. Niet primair omwille van de inhoud van het addendum, maar omwille van de
laatste ontwikkelingen.
De redenen die hieraan ten grondslag liggen, zijn naar onze overtuiging o.a.:
 De doelstellingen van de GOL-plannen zijn gebaseerd op achterhaalde ideeën
o De GOL-plannen bieden geen enkele bijdrage aan de oplossing voor de
verkeerssituatie van de A59,
o De ontwikkeling van een belevingsvol winkelcentrum in Vlijmen is een utopie,
gegeven de nieuwe ontwikkelingen.


Onvoldoende bekendheid met de inhoud en de impact op de leefomgeving van de GOLplannen Vlijmen Oost laat staan dat er draagvlak is bij de bewoners van Vlijmen. Bron:
De in 2020 gepresenteerde mobiliteitsvisie,
In het verleden bleek dat ook al uit de enquêtes van 2015 en 2016.



De stikstofproblematiek geeft ons inziens aanleiding tot herschikking van de prioriteiten,
met name de afweging problematiek infrastructuur ten opzichte van woningbouw - in
instandhouding van de natura 2000 gebieden - respect voor de sector landbouw.



Ook de coronacrisis versterkt de wens om tot herschikking van die prioriteiten te komen.
Deze crisis leidt tot grote budgettaire problemen, zowel op provinciaal als gemeentelijk
niveau.

Het zou ons inziens wenselijk zijn als de Raad van State de GOL-plannen zou terugverwijzen
naar de Provincie, zodat er met een ‘open mind’ en op basis van de huidige inzichten
gekeken wordt naar alternatieve oplossingen.
Voor wat betreft de ontsluiting van Vlijmen-Oost ligt er ook op het gebied van de
stikstofdepositie en budgettair gebied een aantrekkelijker alternatief.

Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan en Omgeving
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Wij zijn graag bereid om u nader te informeren om mee te werken aan een betere oplossing,
want GOL kan Anders en Beter!
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