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Gespreksverslag 
 

Onderwerp : 
Samenvatting informatiebijeenkomst Wisselstrook Europalaan 28-11-
2017. 

Datum : 28 november 2017 

Aanwezig : 
circa 47 belangstellenden (bewoners/bedrijven Prinsessenbuurt, Horst, 
Heikant e.o.) 

 

 
Wethouder Bruijniks heet de aanwezigen welkom en zet kort het programma van de 
informatiebijeenkomst uiteen. 
 
De wethouder licht kort de relatie van het project “Wisselstrook Europalaan” toe in relatie tot 
de uitbreidingsplannen van de Efteling. Bedoeling is dat de aanwezigen worden geïnformeerd 
en dat de gemeente uw vragen voorziet van een antwoord. 
 
Projectleider Johan Kraeima zet aan de hand van een powerpointpresentatie (* deze 
presentatie is beschikbaar op de website van de gemeente Loon op Zand 
https://www.loonopzand.nl/projecten/wisselstrook-europalaan/) het project “Wisselstrook 
Europalaan” uiteen. 
 
Het project bestaat uit 2 uitvoeringsfasen, namelijk: 
 
- 1: gedeelte afslag vanuit Dongen/in- en uitrijdplein Efteling – verkeerslichten kruising 
Europalaan/Horst, gereed: juli 2018.;  
- 2: Verkeerslichten kruising Europalaan/Horst – toeritten N261 vanuit Waalwijk en 
Tilburg/Europalaan, gereed: juli 2019. Fase 2 wordt gecombineerd met de aanleg van de 
tunnel van de snelfietsroute Waalwijk – Tilburg. 
 
Idee is om het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) van de kruising Horst/Europalaan 
(ter hoogte van het pand van de Rabobank) af te halen. Dit gebeurt door de aanleg van de 
tunnel onder de Europalaan als onderdeel van de snelfietsroute Waalwijk – Tilburg. De 
aanbesteding van het project “Wisselstrook Europalaan” loopt. 
 
Vragen/opmerkingen: 
Op hele drukke dagen worden de parkeerplaatsen van de Efteling gevoed en afgevoerd via 
de Dreefseweg. Wethouder Bruijniks vraagt de bewoners om op drukke dagen ook gebruik te 
maken van de Bevrijdingsweg. 
 
Op dit moment is er drukke dagen veel sluipverkeer op de Horst, van Heeswijkstraat en 
aansluitend wegennetwerk. Wethouder Bruijniks meldt dat volgend jaar gestart wordt met de 
aanleg van een rotonde op de kruising bij de Molen. 
 
Het afzetten van de kruising Horst – Europalaan, in 2 weekenden september 2017, was een 
experiment. In beginsel eenmalig. In de definitieve inrichting van de Wisselstrook Europalaan 
blijven de huidige afslagmogelijkheden op de kruising Horst – Europalaan gehandhaafd. 
 
Er wordt gevraagd wat de gevolgen zijn qua verkeer van de hotelontwikkeling aan de Horst? 
Voor dit plan moet een bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken opgesteld worden. 
Een nadere verkeerkundige onderbouwing maakt hier onderdeel van. Naar verwachting heeft 
het geplande hotel een ander aankomstpatroon (tijden) van de gasten dan de dagbezoekers 
van de Efteling. De ontwikkelaar van deze locatie heeft aangekondigd om in een later stadium 
(wanneer de plannen concreter zijn) omwonenden te informeren. 
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Er wordt aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van de huidige 
voetgangersoversteekplaats Europalaan nabij de Heikant. Dit is een onderdeel van de 
projectscope "Wisselstrook Europalaan”. 
 
Binnenkort vindt er een aanpassing van de routes van de buslijnen. Alle routes gaan 
rechtstreeks van en naar het busstation Efteling. Lijn 133 gaat via de van Heeswijkstraat. Dit 
houdt in dat wellicht bij de ontwikkeling van de hotelzone de bushalte aan de Horst verplaatst 
c.q. aangepast kan worden. Misschien is het mogelijk om de bushalte te verplaatsen op het 
terrein van het nieuwe hotel. 
 
Enkele bewoners vragen om een uitbreiding van het regiem van belanghebbendenparkeren. 
Wethouder Bruijniks wijst hierbij op het gemeentelijk parkeerbeleid, inhoudende dat aan de 
hand van een enquête in de buurt c.q. wijk aangetoond dient te worden dat er voldoende 
draagvlak is voor de invoering van een parkeervergunningenstelsel. 
 
Niets meer aan de orde zijnde bedankt wethouder Bruijniks de aanwezigen voor hun komst 
en inbreng. Binnenkort komt de informatie van het project beschikbaar op de gemeentelijke 
website. 
 
 
 
 


