Indienen van een
MOTIE aan de
gemeenteraad ex
artikel 29 van het
Reglement van
orde voor de
gemeenteraad

Onderwerp: prioriteren afwaardering burgemeester De Bekkerlaan

De motie wordt ingediend door:
Dorpspartij, raadslid Van Kollenburg en CDA Gemert-Bakelraadslid Janszen

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om de motie “prioriteren afwaardering burgemeester De Bekkerlaan”
voor behandeling aan de raad voor te leggen:
“De raad van de gemeente Gemert-Bakel;
in vergadering bijeen op donderdag 7 oktober 2021
Overwegende dat:
•
•
•
•
•
•
•

Het geldende wegenbeheerplan niet voorziet in herinrichting en afwaarderen van de
burgemeester De Bekkerlaan;
Inrichting en maximumsnelheid niet meer bij huidig en toekomstig gebruik passen;
De (toekomstig) voorgeschreven categorisering en inrichting voor een eenduidige en
verkeersveiligere weg zorgen, waardoor het risico op ongevallen/letsel wordt beperkt;
De uitvoeringsagenda, behorende bij het Verkeersveiligheidsplan (VVP) 2022-2032,
de basis biedt voor het verbeteren van de verkeerssituatie van een aantal locaties,
waaronder de Burgemeester de Bekkerlaan;
De voorgeschreven categorisering en bijbehorende inrichting passen bij de ambities
die het Rijk wegbeheerders oplegt voor verbeteren van de algehele verkeerssituatie;
De situatie in de burg. De Bekkerlaan in samenhang bezien moet worden met de
situatie en herinrichting van de in het verlengde gelegen president Gerartsstraat;
Prioriteren van de burg. De Bekkerlaan bezien kan worden in relatie tot lager
prioriteren van de Vicaris van Asdonckstraat;

roept het college op:
1. Afwaardering en herinrichting, inclusief het verlagen van de maximum snelheid
naar 30 km p/u, van de burgemeester De Bekkerlaan met prioriteit op te pakken;
2. Afwaardering en herinrichting van de burgemeester De Bekkerlaan te betrekken
bij zowel evaluatie van het Wegenbeheerplan als het gemeentelijk
Verkeersveiligheidsplan;

3. Prioriteren van de burgemeester De Bekkerlaan te bezien in samenhang met zo
nodig lager prioriteren van de Vicaris van Asdonckstraat en herinrichting van
de president Gerartsstraat;
en gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening door de indiener(s) van de motie,
Fractie Dorpspartij
Fractie CDA Gemert-Bakel
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