Onderwerp: Doortrekken snelweg A77 naar A50/N279
De motie wordt ingediend door:
Dorpspartij, raadslid Van Oort;

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om de motie “doortrekken snelweg A77 naar A50/N279”
voor behandeling aan de raad voor te leggen:

“De raad van de gemeente Gemert-Bakel;
In vergadering bijeen op donderdag 4 juni 2020
Overwegende dat:
- de bereikbaarheid van het oostelijke deel van (Zuidoost-)Brabant nog steeds een
impuls kan gebruiken voor economische vooruitgang;
- uit een studie van prof. Dr. P.P. Tordoir blijkt dat er een sterke en verder in ontwikkeling
zijnde relatie is tussen de Brainportregio en de regio Land van Cuijk / Boekel / Uden;
- in Noordoost-Brabant uitwerking wordt gegeven aan een nieuwe
samenwerkingsagenda, en de raden van de gemeenten in de regio Land van Cuijk /
Boekel / Uden een motie hebben aangenomen om de bereikbaarheid tussen de regio’s
Land van Cuijk / Boekel / Uden en de Brainportregio te verbeteren;
- de regio overschrijdende wegen geen onderdeel uitmaken van de
bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant;
- deze raad in haar vergadering van 31 mei 2018 unaniem een motie heeft aangenomen
om meer inzet te plegen op ontsluiting van Gemert richting de A50 via het noorden
(Boekel/Uden);
roept het college op om:
1. Het mobiliteitsvraagstuk in het gebied Nijmegen – Den Bosch – Eindhoven –
Venlo prominent op de diverse agenda’s en overlegtafels te plaatsen;
2. Hierbij aan te sluiten op de bereikbaarheidsagenda’s en plannen van Den Bosch,
Nijmegen en regio Land van Cuijk / Boekel / Uden;

3. Een gezamenlijk en gedegen onderzoek te starten naar structurele oplossingen
voor de bereikbaarheid / de verbindingen tussen de regio Eindhoven / Helmond
met de regio Land van Cuijk / Boekel / Uden, waarbij een breed scala van
mogelijke maatregelen wordt uitgewerkt, waarvan doortrekking van de A77 naar
de A50 / N279 er één is.

en gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening door de indiener(s) van de motie,
Fractie Dorpspartij
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