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Geachte fractieleden,

Op

t2

februari 2020 heeft u artikel 39 vragen gesteld met betrekking tot de

waarborgen van de veiligheid naar aanleiding van maatregelen sluipverkeer Waalredorp.

In deze brief beantwoorden wij uw vragen voorafgegaan aan een weergave van uw
vraag.

1. Graag overhandiging ( of vooraf schriftelíjk toezenden) van een kopie van de
mail/bilef met het advies van de Veiligheidsregio Zuidoostbrabant, waarin duidetijk
de volgende zaken staan:
- dat ze bekend ziin met de effecten van de verkeersmaatregelen sluipverkeer Waalre
Dorp voor de bereikbaarheid tíjdens een evenement, maar ook regulier voor
biivoorbeeld de bereikbaarheid van de sportvelden, de school en het (toekomstig)
gezondheidscentrum. Dit betreft m.n. de effecten van het afsluiten van de
We renfri ed stra at voo r a uto's,
- dat de Veiligheidsregio Zuidoostbrabant in haar advies aangeeft dat de wettelijke
opkomsttijden (maximaal 2 minuten vanaf een gebiedsontsluitingsweg) van het
Besluit Veiligheidsregio haalbaar en gegarandeerd is, net zoals dat voldaan is aan de
eis dat er vanaf alle windrichtingen onbelemmerde doorgang aan hulpdiensten moet
ziin. Ofwel dat ze akkoord gaat met de aangepaste bereikbaarheid van Waalre
Zuidwest, de school, het (toekomstig) gezondheidscentrum en de sportvelden.

Met de vaststelling van een besluit in februari 2007 heeft de raad
gebiedsontsluitingswegen benoemd in Waalre-dorp. Het betreft dan de Traverse en
de Willibrorduslaan. De gebiedsontsluitingswegen met beperkingen zijn MolenstraatMarkt-willibrorduslaan, De overige wegen zijn benoemd als erftoegangswegen.
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ingevolge artikel 24 "Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer" overleg te worden gevoerd met
de "korpschef". Dit overleg met de politie heeft ook ter voorbereiding van het nemen
van de beide verkeersbesluiten plaatsgevonden. De politie heeft op 3 juni 2019 per
mail ingestemd met de voorgenomen verkeerbesluiten waarbij er vanuit de politie
wordt uitgegaan dat er een fysieke blokkade wordt aangelegd omdat anders de
handhaving ernstig in het geding komt.

Bij het nemen van een verkeersbesluit dient

Overigens staat voor vandaag, 3 maart, een afspraak met de veiligheidsregio gepland
om de werkzaamheden voor de herinrichting van de Traverse en overige werken te
bespreken. De uitkomst van dit overleg zal door de portefeuillehouder aan de raad
op 3 maart 2O2O worden medegedeeld.

2. Voorts vragen wij u om aan te geven of er extra eisen cq. beperkingen opgelegd
gaan worden aan evenementen die tot op heden gebruik maakten van een afgesloten
Markt en delen van de Hoogstraat en Dreefstraat.

Als gevolg van de rioolwerkzaamheden in projectgebied Molenstraat en omgeving
zijn er voor de evenementen op de Markt tijdelijk extra beperkingen. Enerzijds om
op doordeweekse dagen het grondverzet en -verplaatsing over de zuidelijke rijbaan
van de Markt niet te belemmeren. Anderzijds om de buurt voldoende te ontsluiten
dient de doorgang Dreefstraat-Jan van Genugtenstraat /Hoogstraat open te blijven.

3. De bomen in de Oude Kerkstraat zijn reeds gekapt. Is dit het gevolg van de
verkeersmaatregelen? En zo ja, deze maatregelen waren toch tiideliik en zouden
teruggedraaid moeten kunnen worden. Hoe compenseert u deze aantasting van het
straatbeeld?

De kap van de bomen op de Oude Kerkstraat staat geheel los van

de

verkeersmaatregelen om sluipverkeer in Waalre-dorp te weren. De bomen op de
Oude Kerkstraat verdwijnen in het kader van de aanleg van de riolering. Door de
graafwerkzaamheden komt de stabiliteit van deze bomen in het geding en is behoud
ervan niet mogelijk. Het groenplan dat voor de werkzaamheden is gemaakt, is in
samenspraak met de bewoners en belanghebbenden tot stand gekomen. Er zullen
nieuwe bomen worden aangeplant,
Wij vertrouwen u hiermede voorlopig voldoende te hebben ingelicht
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