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Geachte heer Lammers,

U heeft aan ons vragen gesteld betreffende het parkeren van vrachtwagens op de
ventweg langs de Eindhovenseweg in Waalre. Middels deze brief geven wij u hierop
antwoord.
Het parkeren van buitenlandse vrachtwagens op plekken die daar niet voor bestemd
zijn, is een regionaal probleem. Het probleem doet zich onder andere voor langs
snelwegen tussen het Ruhrgebied en Antwerpen. Er is een tekort aan
overnachtingsplekken voor vrachtwagens langs wegen van Ríjkswaterstaat,
waardoor de chauffeurs elders een plek zoeken.

Meerdere partijen

zijn betrokken bij deze problematiek: Sociaal

Domein,

werkgevershoek, verzekeraars politie, vakbonden, ondernemersoverleggen (OVE,
TLN, EVO), KVO en wegbeheerders (RWS, gemeenten). De problemen hebben met
name te maken met onveilige situaties, sociale onveiligheid, overlast, vervuiling en
het tegengaan van uitbuiting van buitenlandse vrachtwagenchauffeurs. In de
werkgroep Logistiek van het MRE is dit thema een belangrijk aandachtspunt.

Extra parkeerplaatsen langs snelwegen
De Provincie voert in deze regio de coördinatie op dit onderwerp, en is bezig met
ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten. Er moeten oplossingen gevonden worden
op regionaal en lokaal niveau, waaronder het creëren van extra parkeerplaatsen voor
vrachtwagens langs rijkswegen. Het traject loopt, maar zal niet op heel korte termijn
leiden tot een oplossing van de problematiek. Caspar van Hoek (wethouder Oirschot)
is aanspreekpunt voor bestuurders.
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Handhaving en onderhoud in Waalre
In Waalre wordt de situatie in de gaten gehouden door de boa's. Het parkeren van
de vrachtwagens op de ventweg van de Eindhovenseweg heeft nog niet geleid tot
onveiligheid of overlast. De betreffende chauffeurs verblijven 's nachts niet in de
vrachtwagens, maar overnachten boven het Grieks restaurant (kennissen) nabij
Den Hof. Er is nog geen aanleiding geweest om handhavend op te treden. De
onderhoudsploegen ruimen extra zwerfuuil op indien nodig
Extra toiletten
Omdat de chauffeurs 's nachts niet overnachten in de vrachtwagens wordt het
plaatsen van tijdelijke toiletten op dit moment niet nodig geacht. Ook is het
plaatsen van toiletten niet wenselijk, omdat de Provincie de regie heeft om dit
probleem verder aan te pakken in de regio.

Wij hopen uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.
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