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MOTIE: wijze van omgaan met de RIB evaluatie maatregelen sluipverkeer Waalre Dorp
De raad van Waalre in vergadering bijeen op 3 maart 2O2O gelezen het lngekomen Stuk RIB Evaluatie
sluipverkeer maatregelen Waalre Dorp van 7 februari ZO2O

Constaterende dat:
De gemeenteraad de laatste maanden diverse keren aandacht gevraagd heeft voor een goede

evaluatie sluipverkeer Waalre-dorp.

Er-grote zorgen zijn uitgesproken in de raad en middels diverse brieven van inwoners die dienden
als
referentie (zie de bijlage).
Op 4 februarijl. de gemeenteraad heeft aangegeven te wachten met een reactie tot er een evaluatie
is
van de tijdelijke maatregelen, die nu dus in de vorm van een RIB op 7 februarijl. openbaar is gemaakt.

Overwegende dat:
De uitkomst van de evaluatie uitermate teleurstellend is en geen recht doet aan de geuite zorgen
en
de vele klachten en bezwaren van inwoners.
Het een technische cijfermatige evaluatie is zonder de kwalitatieve aspecten van de klachten en
bezwaren serieus mee te nemen.
Er over effecten voor de ondernemers met geen woord gerept wordt.

De resultaten gemeten over het gemiddelde van een dag niet in verhouding staan met de echte
metingen tijdens de ochtend en de avondspits.
Afsluitingen in principe alleen noodzakelijk zijn tijdens de ochtend- en de avondspits om de
onbedoelde effecten tijdens de rustige uren van de dag en nacht te voorkomen.
De reeds uitgevoerde aanpassingen van de maatregelen mogelijk nieuwe vragen oproepen.

Verzoekt het cotlege:
te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om i.p.v. permanente afsluitingen, tijdens de spitsuren
tijdelijke afsluitingen in te voeren

op korte termijn een openbare bijeenkomst te organiseren om een toelichting te geven op de verdere
aanpak en bij individuele vragen gelegenheid te bieden om daar met het coll-ege-over in gesprek te

gaan.

Fractie ZW14

ef

J2-

nter"nrh< b3<n

Bijlage : overzicht reacties
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Overzicht van aantal reacties op maatregelen sluipverkeer Waalre Dorp
De kaart laat zien hoeveel reacties op een of andere manier kenbaar gemaakt zijn aan raadsleden,
over het besluit en de uitvoering van de maatregelen sluipverkeer Waalre Dorp.
Het overzicht is bijgewerkt tot 2 februari 2020.
Groen betekent een positieve reactie op de maatregelen
Rood betekent een negatieve reactie op de maatregelen
Het getal geeft aan hoeveel reacties er in die straat (groen en/of rood) gegeven zijn.
Details van de reacties waarop dit overzicht is gebaseerd kunt u vinden op www.zw14.nl.
Namens de fractie Zelfstandig Waalre 2014, raadslid Bert A.J. Links
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