Aan de Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Waalre,
Als ook aan de volledige gemeenteraad.
Ik heb vernomen, dat er een aantal straten in Waalre afgesloten gaan worden en dat er ook voor
een aantal straten eenrichtingsverkeer zal worden ingevoerd. Bovendien wil men de
verkeerslichten bij het “Houten Kietje” op een andere manier gaan afstellen.
Enkele opmerkingen met betrekking tot deze plannen :
Door het eenrichtingsverkeer maken en het afsluiten van wegen zullen de mensen, die aan deze
wegen wonen wel rustiger komen te wonen, maar het verkeer zal door andere straten zeker zijn
weg gaan vinden en komt daar weer een grotere drukte.
Als in een rivier een afsluiting komt dan zal het water zijn weg via andere wegen, de kortst
mogelijke weg, vervolgen en dat zullen de mensen met auto’s ook doen.
En indien dat ook niet meer kan, dan zal er een nog langere file ontstaan op de Traverse.
Nu dan maar de verkeerslichten zo afstemmen in de spitstijden, dat er op die Traverse langer
groen gegeven wordt met als gevolg dat daar meer verkeer door komt met als extra gevolg meer
luchtvervuiling.
Maar heeft men er wel goed over nagedacht, dat er ook zeer veel verkeer via de Willibrorduslaan
komt en dat die dan veel langer in de file zullen moeten staan met alle gevolgen van dien voor de
mensen die daar wonen. Erg veel meer uitstoot van uitlaatgassen en meer luchtvervuiling en
langere files daar.
De lasten van steeds meer milieuvervuiling worden naar deze straten verplaatst evenals de vele
auto’s.
De beste oplossing mijn inziens is:
Zo min mogelijk straten afsluiten, dit levert een goede doorstroming op. De lasten worden
eerlijker over alle inwoners verdeeld.
De afwikkeling gaat sneller zonder lang stationair draaiende automotoren met de daarbij extra
uitstoot en zonder alle fijnstof, dat door de vele slijtende autobanden ook de lucht in komt, af te
wentelen op enkele straten.
Om de gevaarlijke situatie te beperken zou men in alle staten, waar het doorgaande verkeer door
gaat, continue snelheidscontroles moeten houden eventueel met trajectcontroles, zodat er geen
gevaar voor de bewoners in de straten ontstaat. Technisch gezien is dit mogelijk.
De kosten van alle huidige aanpassingen zouden daarvoor gebruikt kunnen worden. Bovendien
zou men hiermee kunnen beginnen in die straten die nu al veel last hebben van de te hard
rijdende automobilisten.
De Burgemeester Uyenstraat of De Kranssen zouden hiervoor als proef in aanmerking kunnen
komen.

Gaat dit hier dan beter, dan zou er een volgende straat aan de beurt kunnen komen. Vervolgens
zou men eventueel ook een of twee straten, die nu nog afgesloten zijn weer open kunnen stellen
met weer de benodigde snelheidscontroles en trajectcontroles daarbij.
Hierdoor worden de lasten over de inwoners beter verdeeld en blijven de gevaren binnen de
perken, omdat er niet harder dan 30 km per uur gereden mag worden en er anders een steeds
oplopende boete betaald zal moeten worden met uiteindelijk inleveren van het rijbewijs.
Nogmaals het afsluiten van straten zorgt alleen maar voor slechtere bereikbaarheid van winkels
en particulieren. Hier is niemand van de Waalrearen bij gebaad.
De bewoners zullen vaker om moeten rijden en zelf ook in de file komen te staan, kost meer tijd,
meer kilometers rijden, meer benzine/ dieselverbruik en dus meer milieu onvriendelijk.
Dit zorgt dus voor meer milieuvervuiling en ook voor ergernis zeker op termijn voor de bewoners
bijv. in de Burgemeester Uijenstraat en hun bezoekers.
Als je vanaf Valkenswaard komt, mag je namelijk niet meer afslaan richting Burgmeester
Uyenstraat moet je dus omrijden en krijgen andere straten ook van de mensen die aan de
Burgemeester Uijenstraat wonen en hun bezoek extra overlast en vervuiling in hun straten.
Dit zal natuurlijk ook gelden, daar waar andere straten afgesloten worden of daar waar
eenrichtingsverkeer zal gaan gelden.
Dus Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Waalre laat a.u.b. dit onzalige verkeersplan
varen en het gezonde verstand zegevieren. Ik denk namelijk dat maar weinig inwoners van
Waalre zich kunnen vinden in de huidige plannen.
Hoogachtend en met vriendelijke groet, verblijf ik in afwachting van uw antwoord,

