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Geachte leden van de raad,

Zoals u weet zijn we bezig met een onderzoek naar de constructieve veiligheid van
de bruggen. Via deze brief willen wij u infomeren over de stand van zaken.

In de gemeente Waalre liggen sinds begin oktober 18 bruggen ofwel kunstwerken.
Bij de aanleg zijn deze bruggen volgens een voorgeschreven methode berekend.
Deze berekeningsmethode is in de loop der tijd een aantal keren aangepast. Een van
de redenen hiervan is dat bijvoorbeeld het verkeer steeds drukker en zwaarder is
geworden. Van zeven bruggen is gebleken dat de berekeningen in de loop der tijd
zijn verouderd en opnieuw moeten worden gedaan. Inmiddels zijn de

berekeningsresultaten in concept bekend. Het beoordelen van deze berekeningen is
werk voor specialisten. We hebben daarom een extern bureau uitgenodigd voor het
uitbrengen van een second opinion voor deze concept-berekeningen. Wij verwachten
dat deze second opinion in de tweede helft van november beschikbaar komt.

Afhankelijk van de inhoud van deze second opinion zullen de concept-berekeningen
eventueel worden aangepast. Aansluitend kan er een plan van aanpak worden
opgesteld. Een aantal mogelijkheden die in dit plan van aanpak kunnen voorkomen
zijn:
1. De brug voldoet aan de huidige eisen. Er zijn geen aanvullende maatregelen
noodzakelijk;
2. Er zal een beperking van het maximaal toelaatbare gewicht op de brug moeten
worden ingevoerd. wat nog toelaatbaar is volgt uit de berekeningen;
3. De brug moet op korte of middellange termijn worden verstevigd om te
voldoen aan de huidige eisen;
4. De brug moet op korte of middellange termijn worden vervangen.
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Naar verwachting zal dit plan van aanpak nog dit jaar gereed zijn. Op basis daarvan
zullen wij u wederom berichten.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
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