Bijlage Advies commissie bezwaarschriften inzake de 17 bezwaarschriften
tegen het definitief ontwerp voor de Traverse Zuid (anoniem)
Bezwaarmakers:
117871
117872
117873
118102

118526
118527
118528
118529
118837
119291
119293
119294
119300
119712
119713
119714
120016

De gronden van bezwaar kunnen als volgt worden samengevat:
- Reeds tientallen jaren hebben aanwonenden van de Traverse te lijden onder de
verkeersoverlast in hun straat.
-

Ook in de unaniem aangenomen Structuurvisie is vastgelegd, dat de kwaliteit van
de omgeving ernstig aangetast wordt door geluidsoverlast van het verkeer.

-

Nergens in eerder unaniem aangenomen beleidsstukken of raadsbesluiten staat dat
de beeldkwaliteit meer bepalend is voor de besluitvorming, dan de geluidsreductie
en het voorkomen van trillingen.

-

Ondanks dat de verkeersdruk op de traverse naar de verwachting van raad/college
na reconstructie zal afnemen (naar circa 8500 mvt/etmaal bij 30 km maximum
snelheid), zal ten gevolge van de keuze van de verharding -gebakken klinkers- de
geluidsoverlast nog veel meer zal zijn dan als er gekozen was voor asfalt of zgn.
'stille klinkers'.

-

Als alternatief zou de voorkeur uit gaan naar “Zeer Stil Asfalt” en/of in combinatie
met de zgn. "stille klinkers", juist omdat geluid- maar zeker ook om de trilling
reductie - belangrijk is voor het wooncomfort aan de Traverse.

-

Ten gevolge van het autoverkeer staan de woningen bloot aan trillingen door de
ondergrond. Een aantal/meeste woningen is hier niet tegen bestand. Normaal
gebruik van de hele woning is niet meer mogelijk.

-

Bezwaarmakers vinden dat: binnen het gehele plan voor de aanpassing van de
traverse gekozen zou moeten worden voor een verhardingsprofiel waardoor
geluidsoverlast en het veroorzaken van trillingen maximaal gereduceerd wordt.

-

Indien van toepassing willen bezwaarmakers hun bezwaren graag mondeling
toelichten in een hoorzitting.

-

Ten slotte verzoeken bezwaarmakers om geen verdere stappen te ondernemen ter
uitvoering van het besluit, totdat een beslissing op de bezwaarschriften is genomen.

Aanvullend bij bezwaarschrift 117872
- Bezwaarmaker is het niet eens met het in de vergadering en in de Staatscourant
(verkeersbesluit 18-11-2020 Staatscourant 2020,60387) benoemen, dat alle
bewoners op een keuzebrief zouden hebben kunnen reageren. Bezwaarmaker is
gebleken dat zo wat de helft deze keuzebrief niet heeft ontvangen in de
Wollenbergstraat.
Aanvullend bij bezwaarschrift 117873
- In eerste instantie ging bezwaarmaker voor gebakken klinkers (voor de mooiere
uitstraling). Omdat de ontvangen briefinfo, met betrekking tot de geluidsniveaus,
veel te technisch was, heeft bezwaarmaker niet goed begrepen dat er zo'n verschil
in geluidsoverlast optreedt voor wat betreft de klinkers. Vandaar dat bezwaarmaker
alsnog kiest voor een minder geluidsbelastende oplossing.
Aanvullend bij bezwaarschrift 118102
- Al ca 40 jaar ligt er asfalt op de Onze Lieve Vrouwedijk in Waalre dorp, nadat de
Belgische klinkers waren vervangen, deze veroorzaakten door het wegverkeer o.a.
scheuren in de gevel.
-

Met de huidige asfalt op de Onze Lieve Vrouwedijk is er al veel herrie, vooral bij nat
weer.

-

Er is twijfel of de snelheid van het verkeer omlaag zal worden gebracht, omdat men
zich nu ook niet aan de 50 km/uur houdt.

-

Het filmpje van de lay-out van de Traverse laat zien dat er alleen rode klinkers en
geen asfalt ligt tot aan de rotonde bij de Heistraat. Waarom zijn de bewoners van
de Onze Lieve Vrouwedijk niet benaderd, zoals dat bij de Heikant en Wollenberg is
gebeurd? In de Schakel van 4 november staat, dat in oktober er nog 60
omwonenden nog extra zijn gevraagd, om een keuze te maken voor het wegdek.
Uit de ingezonden reacties bleek, dat de meeste omwonenden het gebruik van de
gebakken klinkers toegepast wilden zien. Dan is men kennelijk voorbij gegaan aan
de bewoners op de Onze Lieve Vrouwedijk. (Ook zou volgens ingezonden brieven
in De Schakel heel veel bewoners überhaupt geen brief van de gemeente hebben
ontvangen, wiens voorkeur juist uitging naar stille klinkers.)

