Beste raadsleden,
Betreft: Ervaringen invoering maatregelen t.b.v. het weren van sluipverkeer Waalre-dorp.
Nu, eind november, zijn de tijdelijke verkeersmaatregelen in Waalre-dorp twee weken ingevoerd. Ik
wil graag van de gelegenheid gebruik maken om kort mijn ervaringen met jullie te delen.
WAT EEN GROOT SUCCES !!!!!
Ik dacht dat de eerste tijd wel een grote chaos zou ontstaan maar dat was toch beperkt tot de eerste
dag. Wat een verschil zeg: we kunnen weer veilig de kruisingen over, we worden niet uit ons bed
gedreund door bestelbusjes met rammelende aanhangers, we worden niet meer opgeschrikt door
dagelijkse bijna-botsingen op de kruising en de lucht lijkt veel frisser te ruiken.
Deze maatregelen brengen de verkeersveiligheid en het woongenot eindelijk op een niveau die past
bij een woonwijk in Waalre. En daar zijn wij heel blij mee.
We zijn ook af en toe eens gaan kijken hoe de situatie op de traverse is geworden: Wonderbaarlijk
om te zien hoe effectief de nieuwe stoplicht-besturing zijn werk doet. Zelfs minder file dan in de
oude situatie. Een knappe prestatie zeg.
Al met al dus alleen maar lof voor deze verkeersmaatregelen. We hopen dan ook van harte dat deze
maatregelen binnenkort permanent zullen worden ingevoerd. Indien we iets kunnen doen om
permanente invoering te bevorderen, dan horen we dat graag. Ik vind dit zo belangrijk dat ik er veel
voor over heb om jullie hiermee te helpen.
Ter info:
In onze buurt vind ik heel veel positieve reacties over de maatregelen. De enkeling die sceptisch was,
blijkt nu vaak toch positief verrast. En natuurlijk zijn er individuen te vinden die nog sceptisch zijn
maar dat is doorgaans dan weer vaak terug te voeren op een minimaal eigenbelang (ongemakje) of
de natuurlijke weerstand tegen verandering (maakt niet uit in welke richting). Wellicht dat ook die
nog omslaan als ze wart langer mogen ervaren hoeveel moois dit toevoegt.
Wat ik wel merk is dat de negatievelingen doorgaans harder schreeuwen dan de rustigere
positieveling; Laat jullie daarom niet weerhouden door de schreeuwers maar probeer a.u.b. objectief
de mening van de bewoners te achterhalen om tot goede besluitvorming te komen. En natuurlijk
hoop ik dat jullie opkomen voor een gezoende en veilige woonomgeving, onafhankelijk van wie dan
ook.
Nogmaals proficiat met dit succes en veel wijsheid gewenst bij de evaluatie en (hopelijk) permanente
invoering van deze mooie verkeersmaatregelen.
Groet,
Vincent van Goghlaan.

