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Geachte leden van de Gemeenteraad, 
 
Op woensdag 13 juli ligt ter oordeelsvorming aan u voor het Bestemmingsplan 
Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg en het daaraan gekoppelde verkeersbesluit 
Tongerensestraat. De oordeelsvorming over dit bestemmingsplan hangt nauw samen 
met de realisatie van een tunnel voor langzaam verkeer als alternatief om het spoor te 
kunnen blijven kruisen. In verband hiermee willen we graag het volgende bij u onder de 
aandacht brengen. 
 
Vorige week werden wij verrast door mededelingen met betrekking tot de uitvoering van 
de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg waarbij werd gesuggereerd dat het als gevolg van 
verwachte kostenoverschrijdingen zeer onzeker is geworden dat de langzaam verkeer 
tunnel, die essentieel onderdeel is van het totale plan, wordt aangelegd. We willen u er 
op wijzen dat de bestaande gelijkvloerse overwegen als gevolg van het vaststellen van 
het bestemmingsplan en het daaraan gekoppelde verkeersbesluit al volledig kunnen 
worden opgeheven voordat duidelijk is of er wel of geen tunnel voor wandelaars en 
fietsers gaat komen! Wat ons betreft een zeer onwenselijke situatie. 
 
Voor wandelaars en fietsers uit Boxtel is het van essentieel belang om het spoor te 
kunnen blijven kruisen ter hoogte van de huidige dubbele spoorwegovergang. Ook voor 
recreanten en toeristen van buiten de gemeente is deze tunnel van groot belang. 
Immers, de knooppuntennetwerken voor wandelen (van knooppunt 06 naar knooppunt 
07) en fietsen (van knooppunt 69 naar 71) maken gebruik van de huidige 
spoorwegovergang. Beide netwerken vormen de veel gebruikte en belangrijke 
recreatieve verbinding tussen Boxtel en de Kampina. 
 
De Gemeente Boxtel is een wandel- en fietsvriendelijke gemeente die haar uiterste best 
doet om wandelen en fietsen in de gemeente te promoten. Zeer belangrijk voor de 
gezondheid en het welzijn van de inwoners en voor het aantrekken van toeristen en 
recreanten die de gemeente Boxtel bezoeken. Op basis van deze argumenten vragen wij 
u om aan uw oordeelsvorming over het bestemmingsplan het belang van het aanleggen 
van de geplande tunnel te verbinden en om harde garanties te laten vastleggen dat de 
tunnel ook werkelijk wordt aangelegd voordat de huidige spoorwegovergangen worden 
afgesloten. 
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Wandelnet heeft bovenstaande inbreng afgestemd met de Fietsersbond en wij zullen 
hier gezamenlijk in op treden. 
 
Uiteraard zijn wij bereid tot een nadere toelichting op deze brief. U kunt daarvoor 
contact opnemen met onze belangenbehartiger in Noord-Brabant: dhr. Ivan Crost. Zijn 
contactgegevens zijn: 
 
Ivan Crost 
T: 06 45 278024   
E: ivan.crost2017@gmail.com 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Frank Hart 
Coördinator belangenbehartiging 
Stichting Wandelnet 


