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Geachte,
De raad heeft bij besluit van 27 oktober 2020 besloten het definitief ontwerp van
de Traverse Zuid vast te stellen. Tegen dit besluit heeft u bij brief van xx-xx-2020
en ingekomen op xx-xx-2020 bezwaar aangetekend.
Hieronder worden de gronden van bezwaar puntsgewijs in hoofdzaak kort
weergegeven:
- Bezwaarmakers ervaren verkeersoverlast.
- De kwaliteit van de omgeving wordt ernstig aangetast door geluidsoverlast
van het verkeer.
- Binnen het gehele plan voor de aanpassing van de Traverse zou gekozen
moeten worden voor een verhardingsprofiel waardoor geluidsoverlast en het
veroorzaken van trillingen maximaal gereduceerd wordt.
- Veel bewoners zouden geen keuzebrief over de bestrating van de gemeente
hebben ontvangen.
De raad heeft in zijn vergadering van 19-01-2021 besloten het bezwaarschrift
kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende heroverweging treft u bijgevoegd
aan.
Op 04-01-2021 heeft de commissie bezwaarschriften aan de raad advies
uitgebracht. Het advies van de commissie bezwaarschriften is bijgevoegd. De raad
heeft het advies van de commissie bezwaarschriften overgenomen.
Aanvullend aan bovenstaande informatie delen wij u mede, dat de raad op 2
februari 2021 een besluit heeft genomen over de toe te passen verharding op de
Traverse. Dit besluit houdt in dat de voorgenomen verharding van gebakken
klinkers wordt vervangen door “stille” betonstraatstenen. Het toepassen van deze
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bestrating resulteert in een gemiddelde afname van de geluidbelasting aan de gevel
van bijna 5 dB.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Schoester, telefoonnummer 0402282500.

De raad van de gemeente Waalre
de griffier,
de voorzitter,

W.A. Ernes

dr. A.J.W. Boelhouwer

Beroep
Als u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, dan kunt u daartegen binnen
6 weken een gemotiveerd en ondertekend beroepschrift indienen bij de Rechtbank
Oost-Brabant.
Een verzoek kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; hiervoor
heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schriftelijk kan ook en
wel bij de Rechtbank Oost-Brabant Werkgebied Bestuursrecht, Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch.
De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na de datum van
verzending van dit besluit. In het geval u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u
tevens een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de
rechtbank.
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