Aan de gemeenteraad van de gemeente Waalre,
Geachte leden van de raad,
Vandaag nam ik kennis van een plan om het kruispunt Ansbalduslaan Bertelindislaan ingrijpend te
wijzigen. Dermate ingrijpend dat ik me genoodzaakt voel om als bewoner van de Bertelindislaan, als
lid van de buurtvereniging Achter de Statie en als lid van uw bewonerspanel mijn ongenoegen
kenbaar te maken over zowel het plan zelf als over de ontbrekende communicatie hierover met mij
en andere direct belanghebbenden.
De mate waarin de voorgestelde wijziging het doorgaand verkeer zal belemmeren staat niet in
verhouding tot het te bereiken doel, namelijk verminderen van sluipverkeer. Als we al last zouden
hebben van sluipverkeer gaat het niet om het aantal auto’s dat gebruik maakt van de sluiproute,
maar om de snelheid waarmee het rechtdoorgaand verkeer rijdt op de aanvoerwegen van het
kruispunt.
Aanvankelijk was de verhoging van het kruispunt nog enigszins een fysieke belemmering, maar door
de verlaging ivm de toegankelijkheid voor een (tijdelijke) busverbinding is deze fysieke belemmering
in effectiviteit afgenomen; hardrijden is nu geen probleem meer voor de automobilist.
Aangezien de handhaving van de geldende maximumsnelheid ook achterwege blijft, is de nu
aangebrachte belemmering niet doeltreffend en zeker nog minder doeltreffend dan voorheen.
Mijn voorstel is om andere dan de nu voorgestelde verkeersbelemmerende maatregelen te treffen.
Te denken valt aan het plaatsen van bloembakken of het aanleggen van wegvernauwingen op de
aanvoerwegen van het kruispunt.
Een ander inhoudelijk punt is dat een belemmering zoals u voorstelt betekent dat door het gebied
dat buurtvereniging Achter de Statie omvat een ‘knip’ ontstaat. Op het eerste gezicht misschien
onbelangrijk voor u, maar zo ervaar ik dat als buurtbewoner niet.
Mijn laatste ongenoegen betreft de uiterst gebrekkige communicatie met mij en andere direct
belanghebbenden over de plannen met de bewoners van de Ansbalduslaan en Bertelindislaan. Van
de gemeente verwacht ik bij een dergelijk ingrijpend plan tijdig een rechtstreekse uitnodiging te
ontvangen voor inspraak en zeker niet een indirecte. Ik neem aan dat ik dit als lid van het
bewonerspanel niet nader hoef toe te lichten. U begrijpt dat ik het niet acceptabel vind als u bij de
besluitvorming uitgaat van draagvlak bij belanghebbende omwonenden.
Ik hoop en verwacht dat u mijn bezwaren betrekt bij de besluitvorming.
Hoogachtend,

