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Amendement keuze optie 2 stille straatstenen Traverse
De raad van de gemeente Waalre in vergadering bijeen op 27 oktober 2020,

tq

Ovenvegende dat:

.
o
a

ln verband met de aanleg van de Westparallel de Traverse door Waalre dorp heringericht gaat worden

Het doel is het doorgaand autoverkeer belangrijk te verlagen, de snelheid te verminderen en de leefbaarheid voor
omwonenden te verbeteren
De door de raad aangenomen motie nader ondezoek naar de verharding van de Traverse is uitgevoerd, evenals
de enquête bewoners Traverse met een keuze onderstaande varianten:
1

Huidig ontwerp met toepassing gebakken klinkers

2

Huidig ontwerp met toepassing van stille betonnen straatstenen

3

Huidig ontwerp met stille betonnen straatstenen op de verhoogde kruisingen. En daarnaast een
wegdek van asfalt tussen de verhoogde kruisingen.

4.

Huidig ontwerp met stille betonnen straatstenen op de verhoogde kruisingen. En daarnaast een
wegdek van gebakken klinkers tussen de verhoogde kruisingen in.

Constaterende dat:
De uitkomst van de enquête geen duidelijk beeld geeft

o

Na check van eerste reacties er slechts 7 bewoners de voorkeur geven aan optie 1: Huidig ontwerp met

toepassing gebakken klinkers

o

Er tenminste 6 bewoners de voorkeur geven aan optie 2: Huidig ontwerp met toepassing van stille
betonnen straatstenen

I

Er inmiddels al veel toegepaste'stille straatstenen' bestaan die een geluidsreductie geven tot 4 x lager (stiller)

a

Deze stenen ook goedkoper zijn dan de in het voorstel opgenomen klinker van baksteen

o

Deze stille straatstenen ook veel duuzamer worden geproduceerd dan de in het voorstel opgenomen klinker

a

Er ernstige twijfet bestaat of omwonenden wel juist, volledig en correct zijn geïnformeerd.

ls van mening dat:

.
.

Er onverkort aan alle uitgangspunten moet worden voldaan. Zoals in ieder geval: leefbaarheid met geluidsreductie.
Er op de Traverse (stille) straatstenen moeten worden gelegd die aan deze uitgangspunten voldoen.

Besluit:
Het besluit te amenderen door vervanging met onderstaande tekst
1.

z
3.

Het huidig ontwerp voor de Traverse Zuid aan te passen met uitvoering verharding conÍorm optie 2: als Huidig

gly#LTr r"3i.2n"{ï;*"f Iu%. :n straatsten
Het cóllege op

en

/

te dragen de /ealisatie vaó de herinrichting van de Traverse Zuid in 2021 uit te voeren conform de
uitgangspunten in dit amendement en definitief aangepast voorstel.

Namens de fracties,
PvdA Waalre
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