
Aan het College B&W Waalre    11 september 2019 

Geacht college, 

In het kader van de uitvoering en evaluatie van de tijdelijke verkeersmaatregelen in 

Waalredorp heeft de fractie van ZW14 de volgende vragen ter beantwoording op de 

besluitvormende vergadering van 17 sept. as.  

( mogelijk dat een schriftelijke aanzet tot beantwoording al voor de vergadering 

beschikbaar kan zijn) 

1. Kunt u aangeven op welk moment de tijdelijke verkeersmaatregelen 

daadwerkelijk uitgevoerd worden? Dit graag per locatie aangeven.  

2. Worden de omwonenden van de locaties waar de maatregelen genomen 

worden, voor dat de werkzaamheden uitgevoerd worden, hiervan in kennis 

gesteld ? 

 

3. In de raad is afgesproken dat de maatregelen na een zekere tijd geëvalueerd 

zullen worden. Kunt u aangeven of al bekend is na welke periode dat gebeurt 

en op welke wijze.  

Welke criteria worden er gehanteerd bij de evaluatie en wordt er uitgegaan 

van een 0 meting inclusief op de wegvakken die door bezwaarmakers 

genoemd zijn. 

 

4. Wanneer informeert u de gemeenteraad over de manier van evalueren en 

over de vastgestelde criteria ? 

 

5. Kunt u aangeven of  bewoners, ondernemers  en weggebruikers bij de 

evaluatie betrokken worden en op welke wijze dat zal gebeuren ?  

 

6. Worden de uitkomsten van de evaluatie in de raad besproken en toegelicht en 

is daar al een datum voor vastgesteld. Zo ja, wanneer ? 

 

7. Inmiddels zijn er een aantal bezwaarschriften op het besluit betreffende de 

uitvoering tijdelijke verkeersmaatregelen binnengekomen. Bezwaren van 

verscheidene aard worden opgevoerd waaronder de door ondernemers te 

verwachten verslechtering van de bereikbaarheid en de te verwachten 

omzetdaling. 

Op welke wijze denkt het college zicht te krijgen op deze door de 

ondernemers specifiek opgevoerde bezwaren ? 

 

8. Op dit moment zijn er nog geen tijdelijke maatregelen uitgevoerd. Toch 

hebben er de afgelopen weken verschillende festiviteiten plaatsgevonden 

waardoor de Markt in Waalre (deels) afgesloten was. Kan het college 

aangeven waarom deze gelegenheden onbenut zijn gebleven bij het 

onderzoek naar de gevolgen van de tijdelijke verkeersmaatregelen?  

 

9. Na uitvoering van de tijdelijk verkeersmaatregelen ontstaan er naar alle 

waarschijnlijkheid nieuwe routes voor het snelverkeer. Is het college van plan 



en bereid om deze routes te monitoren, inzichtelijk te maken en de veranderde 

verkeersintensiteiten te meten zodat dit bij de evaluatie meegenomen kan 

worden. 

 

 

De fractie van ZW14                                 


