Open brief
Aan: het college van B & W te Gennep;
cc. alle (huidige) politieke partijen in de gemeente Gennep;
pers
Geacht college,
Wij hebben kennis genomen van het college besluit om de huidige gemeenteraad voor te stellen
geen extra maatregelen te nemen op de Zwarteweg in Milsbeek en de facto het dossier te sluiten.
Wij menen dat daarmee geen recht wordt gedaan aan de overlast die aanwonenden ervaren.
Als “verkeerskoepelgennep”, waarin alle kerkdorpen en de wijken Gennep-West en Gennep-Zuid zijn
vertegenwoordigd, hebben wij jl. november een presentatie gegeven van verkeersknelpunten. Ook
zijn suggesties voor oplossingen gepresenteerd zoals die zijn aangedragen door belanghebbenden.
Een en ander ten overstaan van de aanwezige politieke partijen. Onderdeel van de presentatie was
de belangrijke Noord- Zuid - ader (de N271) en haar zijwegen. Als uitgangspunt hebben wij gesteld
dat vrachtautoverkeer zo veel mogelijk buiten de kernen gehouden dient te worden.
Wij menen dat een dergelijk dossier, vanuit continu voortschrijdend inzicht (geluid, fijnstof en CO2),
altijd actueel moet blijven. De veiligheid en de kwaliteit van leven van de burger dienen ten allen
tijde voorop te staan. Zo maakt u melding dat een V85-waarde van 58-59 km/h die in de optiek van
de politie redelijk is. Wij menen dat deze waarde binnen dit dossier niet aanvaardbaar is. Niet de
politie, maar de gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn van haar burger. Ook zien we een
theoretische benadering van de fijnstofbelasting zonder dat is vastgesteld hoe hoog de belasting
feitelijk is. Tenslotte wordt een beperkt aantal oplossingen besproken, terwijl in onze optiek meer
oplossingen denkbaar zijn.
Wij menen dat uw besluit er niet toe mag leiden dat het dossier Zwarteweg wordt gesloten. We
verzoeken u de commissie en de raad van ons standpunt in kennis te stellen en we gaan ervan uit dat
de raad overeenkomstig ons verzoek zal besluiten.
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namens de “verkeerkoepelgennep “ :
R J Ouwerkerk - Ven-Zelderheide/gem. Gennep

