Geachte griffier,
Ik constateerde, dat ik een waarschuwing voor de autobestuurders vergeten was. Vandaar deze
nieuwe mail. U kunt de oude weggooien.

Waalre-dorp wil sluipverkeer vermijden. Getuige het artikel heden in het E.D. willen vooral ook de
ondernemers graag medewerken aan de vermindering van het sluipverkeer, zeker als dat hun nering
niet schaadt.
Graag breng ik het volgende onder de aandacht:
Op autowegen kennen we trajectcontrole. Als je met je auto een bepaalde afstand in te korte tijd
aflegt, wordt je geregistreerd en krijg je een boete opgelegd.
Waarom passen we hetzelfde principe niet toe in Waalre dorp?
Mijn voorstel: Plaats camera's op de wegen die je van sluipverkeer wilt vrijwaren. In de huidige
situatie zouden dat de Burgemeester Uijenstraat, de Hoogstraat en de Molenstraat zijn. Deze
camera's registreren je nummerbord en je tijd van passage. Passeer je na een ingaande een
uitgaande camera binnen een tijd, die korter is dan de reisduur via de gewenste verbinding b.v. 5
minuten, dan wordt je in eerste instantie gewaarschuwd en in tweede instantie ( fiks) beboet.
Personen met een postcode binnen de sluipverkeerzone worden niet beboet.
De chauffeur, die zich bedenkt, kan een boete voorkomen door ergens te wachten gedurende b.v.
genoemde 5 minuten. Natuurlijk kan ook een winkel bezocht worden, hetgeen de middenstand zal
verwelkomen.
Autobestuurders worden met borden geattendeerd op het feit, dat zij een gebied met Alleen voor
bestemmingsverkeer inrijden.
Deze werkwijze is eerlijk, treft alleen notoir sluipverkeer en heeft voor de bewoners geen nadelige
effecten. Dat kan niet gezegd worden van de blokkades, die nu zijn aangebracht.
Mocht er later bij nader inzien een andere sluipweg moeten worden bewaakt, dan kunnen eenvoudig
camera's worden bijgeplaatst.
Wilt u bovenstaande, liefst vandaag nog, onder de aandacht brengen van alle leden van de
gemeenteraad.
Met vriendelijke groet,
P.S. Ik ben geen ondernemer.

