Amendement Categoriseringsplan wegennet
Het amendement wordt ingediend door: CDA Gemert – Bakel, Dorpspartij, Lokale Realisten,
D66, OPA Gemert-Bakel en PvdA Gemert-Bakel.
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om het volgende amendement voor behandeling aan de raad voor te leggen:

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
In vergadering bijeen op donderdag 16 maart 2017
Overwegende dat:
- W ij het van uitermate groot belang vinden dat al onze kernen via zoveel mogelijk toegangswegen goed

bereikbaar zijn;
- Wij constateren dat er weinig draagvlak is bij onze inwoners voor de plannen zoals die nu voorliggen;
- Wij grote twijfels hebben bij het aspect veiligheid m.b.t. de plannen die nu voorliggen en vrezen voor
schijnveiligheid;
- Afwaardering van een groot gedeelte van de wegen buiten de bebouwde kom naar 60 km per uur
met de bijbehorende aan te leggen plateaus / fysieke hindernissen wij dan ook als niet gewenste
belemmeringen zien voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten;
- Wij het altijd noodzakelijk vinden dat belangrijke toegangswegen naar al onze kernen minimaal
voorzien zijn van tenminste één naastgelegen vrij liggend fietspad;
- Wij het niet gewenst vinden dat fietsers zich tussen het autoverkeer moeten voegen op de belangrijke
toegangswegen naar al onze kernen doordat er geen fietspad aanwezig is;
- Het niet gewenst is om de wegencategorisering voor een lange periode vast te stellen;
- Het gezien de financiële situatie niet gewenst is om het wegennet conform de normen van Duurzaam
Veilig in te gaan richten;

Besluit:
-

het wegennet NIET in te richten conform de normen van Duurzaam Veilig.

-

Huidige inrichting (80 km per uur) op de volgende wegen te handhaven:
Route 1 Oploo - De Rips Milheeze – Deurne
(Oploseweg, Kruisberglaan, Stippelberg, Kaak, Weijer en Hoevensebaan)
Route 2 De Mortel- Bakel – Deurne
(Bakelseweg, Kivitsbraak, Neerstraat en Oldert)
Route 3 Gemert-Erp
(Pandelaar en Koksedijk)
Route 5 West-Om
(West-Om)
Route 6 De Mortel – N277
(Lochterweg en Dr. de Quayweg)
Route 7 Bakel – Aarle Rixtel
(Aarle-Rixtelseweg en Heikantseweg)

Route 9 Milheeze N277
(Peeldijk en de Landmeter van Beurdenweg)
Route

Gemert-Erp (N616)
Gemert-Erp (N616)

Route 8 Bakel – Milheeze
(Roessel en Hoberg)

De volgende weg af te waarderen (naar 60 km per uur):
-

-

Route 4 Gemert-Handel 5 West-Om

(Handelseweg)

Het categoriseringsplan wegennet vast te stellen voor een periode van 5 jaar.

Ondertekening door de indiener(s) van het amendement:
CDA Gemert-Bakel

Dorpspartij

Lokale Realisten

D66

OPA Gemert-Bakel

PvdA Gemert-Bakel

