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Geachte mevrouw van de Goor,

U heeft aan ons vragen gesteld betreffende de Markt in Waalre. Middels deze brief
geven wij u hierop antwoord.
Aa n leg

voetgan gersoversteekplaats

Een voetgangersoversteekplaats (VOP) kan worden aangelegd als

er sprake is van
een hoofdroute voor voetgangers. Een belangrijk aspect hierbij is dat er in een korte
tijd veel voetgangers oversteken (denk aan scholen of bij bushaltes), een langere
periode met regelmaat voetgangers oversteken (denk aan winkelcentra) of dat veel
kwetsbare voetgangers (kinderen, ouderen, invaliden) oversteken. Op de Markt in
Waalre is van bovenstaande geen sprake.
De intensiteit van het autoverkeer is mede bepalend of de aanleg van een VOp zinvol

is, Wanneer de hoeveelheid autoverkeer niet te hoog is, geven de ruimten in de
verkeersstromen voldoende gelegenheid om veilig over te steken zonder zebra.
Daarnaast is het ongebruikelijk om een VOP aan te leggen in een 30 km-zone. De
snelheden en intensiteiten zijn dusdanig laag dat veilig oversteken op de Markt
mogelijk is.

In verband met de veiligheid van de fietsers, kunnen wij u wel melden dat

de

verkeerssituatie ter plaatse nader zal worden bekeken.

Samenvattend wordt het op dit moment niet nodig geacht om een VOP te realiseren
op de Markt nabij de Wolders Wever.
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Beperken doorgang langs de kerk
In verband met de bereikbaarheid van de kerk, is bij het ontwerp van de Markt
destijds bewust gekozen om de rijbaan langs de kerk niet fysiek af te sluiten maar
dit middels bebording te regelen. Echter de dagelijkse praktijk is anders en diverse
automobilisten hebben geen zin om het'rondje' rond de Markt te maken waardoor
er zich onveilige situaties voordoen met fietsers en voetgangers. Reden waarom wij
aan uw verzoek tegemoet komen en binnenkort in overleg gaan met direct
aanwonenden een fysieke afsluiting plaatsen om doorgaand verkeer te weren.
Daarnaast wordt op dit moment nagedacht over aanvullende maatregelen om de
verwijzing naar de parkeerplaatsen te verbeteren en het illegaal parkeren in en
rondom de Markt tegen te gaan.

Hoogachtend,
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