Aan alle gemeenteraadsleden van de gemeente Gemert-Bakel

De Rips, 29 november 2016
Betreft: concept voorstel wegencategorisatie

Geachte leden van de gemeenteraad,
Namens de inwoners van De Rips, willen wij u vragen om extra aandacht met betrekking tot
het punt wegen categorisatie. Binnenkort bespreken jullie gezamenlijk een voorstel voor
herinrichting van de wegen in onze gemeente, waarbij een aantal wegen volgens het huidige
voorstel naar een maximumsnelheid van 60 km per uur gaan in plaats van nu 80 km per uur.
In onze openbare vergadering van 28 november 2016 zijn een aantal opmerkingen geuit,
waaruit blijkt dat onze inwoners zich zorgen maken.
Ons dorp ligt namelijk op de grens van onze provincie en het verst gelegen van een dorp met
redelijk uitgebreide voorzieningen. Het is daarom ook belangrijk dat er een goede ontsluiting
is naar alle kanten, omdat onze inwoners van oudsher georiënteerd zijn op alle omliggende
dorpen, zoals Gemert, Deurne maar ook Venray en Oploo/St. Anthonis.
Deze wegen zijn minimaal 5 km lang. Indien deze worden ingericht als een smalle 60 km weg
met eventueel een fietspad op de rijbaan, kunnen er wel eens zeer gevaarlijke situaties
ontstaan omdat wij de kans groot achten dat er op zo’n lange afstand wellicht toch harder
gereden gaat worden als is toegestaan.
Anderzijds zijn we ons ook bewust van de verschillende belangen met name m.b.t. het
overstekend wild gezien het bosrijke gebied waarin we wonen.
Hekel punt is vooral ook de aanrijdtijd van ambulances in ons dorp. Deze staat nu al onder
druk, laat staan als we dadelijk ook nog omringd worden door 60 km wegen, waarbij wegen
van rechts voorrang krijgen. Dit bevorderd de snelheid en de veiligheid van de ambulance
o.i. niet.
Een ander punt van zorg is dat er in en rondom ons dorp erg veel groot landbouwverkeer
rond rijdt. Deze machines nemen veel plaats in op de weg. Als zij gaan rijden op smalle
wegen met eventueel een fietspad op de weg, wordt de situatie alleen maar gevaarlijker.
Daarnaast staat in het concept voorstel van Gemert om de Deurneseweg tussen Oploo en De
Rips 80 km te laten, maar het voorstel van de gemeente St. Anthonis is om er een 60 km weg
van te maken. De weg tussen De Rips en Oploo is 7 km lang! Is hier überhaupt over

gecommuniceerd met de beide gemeentes? Geeft Gemert-Bakel wellicht ook aan hoe
belangrijk die verbinding voor ons dorp is? Er loopt een, voor ons dorp, zeer belangrijke
buslijn van Boxmeer naar Helmond v.v. over deze weg.
Wij vragen u daarom allemaal om kritisch te zijn bij de keuzes voor het afwaarderen van
enkele wegen en daarbij de belangen voor ons dorp niet uit het oog verliest.
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