Waalre, 16 jan 2019
Aan: Dhr. Schoester
Kopie: B&W, raadsleden, inwoners van de Kerkstraat
Geachte Toine, burgemeester , wethouders en raadsleden,

Wij maken ons in de Kerkstraat grote zorgen tav de verkeersveiligheid voor alle fietsende en wandelende
kinderen en hun ouders, zodra het Waalre-west voorgenomen herbestratingsplan wordt uitgevoerd.
Tijdens de info-avond op 12 december 2018 in het Klooster (waar we niet voor uitgenodigd waren, maar wel
met een aantal mensen zijn geweest) is ons duidelijk geworden dat, in de plannen voor herbestrating van oa.
Molenstraat, Dreefstraat en Werenfriedstraat , het plan is de Werenfriedstraat af te sluiten voor autoverkeer
ter hoogte van de jeux de boules baan bij de Oude Toren.
Dit door vanaf de noord zijde de Werenfriedstraat te blokkeren voor auto's door een
eenrichtingsverkeersbord (uitgezonderd fietsers) en vanaf de zuidzijde door een bord doodlopende straat met
bord "fietsstraat, auto te gast", en door aanbrengen van een ("bus")sluis.
Wij zijn bang dat het verkeer door de (toch al drukke) Kerkstraat hierdoor sterk zal toenemen.
De Kerkstraat is sowieso al een smalle straat met veel geparkeerde auto's, waar fietsers en voetgangers
dikwijls het midden van de weg gebruiken vanwege de bolling.
Het is een drukke weg door de vele (fietsende en wandelende) kinderen en hun ouders die van ZO Waalre (via
de kortste weg) via de Bus of het "Dereumaux" parkeerterrein naar de Wilderen en of sporthal
moeten/willen. Ook wordt hij door NW Waalrenaren gebruikt als kortste weg naar winkelcentrum de Bus.
Door het afsluiten van de Werenfriedstraat zal het sluipverkeer wat nu vanaf de 2e rotonde in Waalre noord
door de Kransen , Kerkakkers en Werenfried straat zuidelijk gaat en andersom grotendeels door de Kerkstraat
gedwongen worden.
Wij stellen voor deze afsluiting pas in te laten gaan samen met de andere verkeersmaatregelen die gekoppeld
worden aan realisatie/oplevering van de nieuwe N69.
Indien u toch van mening bent de afsluiting te moeten realiseren voordat de nieuwe N69 is opgeleverd wordt
maken we daar sterk bezwaar tegen.
We willen graag samen met u een aantal voorstellen voor aanpassingen bespreken.
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