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Collage van recente openbare reacties op bestrating Traverse 

Geachte lezer, 

De overlast van verkeer is een regelmatig terugkerend onderwerp in de politiek van Waalre.  

Op 27 oktober j.l. stond in de gemeenteraad besluitvorming over de reconstructie van de Traverse 

Zuid op de agenda. Bijgevoegd een collage (zeker niet compleet!) van recente openbare reacties van 

inwoners op de voorstellen en het besluit, waaruit grote zorgen blijken over de effecten. 

De collage bestaat uit: 

- 5 door inwoners geschreven brieven in De Schakel  

- 5 brieven die ‘aan de gemeenteraad’ gestuurd zijn voorafgaand aan het besluit of direct erna 

- 17 recent binnengekomen bezwaarschriften tegen de keuze voor ‘gebakken klinkers’ 

Tot slot, foto’s van actiemateriaal uit de vorige eeuw, waaraan een aantal bezwaarmakers nog aan 

meegewerkt heeft…. Al deze acties hebben uiteindelijk meegeholpen om de aanleg van de 

Westparallel voor elkaar te krijgen. 

Met vriendelijke groet, 

Bert A.J. Links, namens de fractie ZW14 

14 december 2020 

www.ZW14.nl 
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Brieven in De Schakel  

25 november 2020: 
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De Schakel 18 november 2020:  

 

 

  



Pagina 4 van 9 
 

De Schakel 11 november 2020: 
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De Schakel 16 september 2020: 
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Ingekomen brieven over o.a. de keuze voor gebakken klinkers: 

112651 10 november 2020: bewoner Traverse over Klinkerbrief nooit ontvangen 

www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-stukken/3e7ef3f7-

e53d-4543-8957-4e15b5188385 

113157 12 november 2020: bewoner Traverse over Bestrating keuze Traverse 

www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-

stukken/e526c6d1-e673-4136-8f33-e449d558cd42 

103775 23 september 2020: bewoners Traverse over Bestrating Traverse  

www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-

stukken/ffc1c873-1ae4-4715-b796-1cd72dad02e0 

102152 8 september 2020 bewoners uit Aalst over Traverse door Waalre 

www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-

stukken/eee94acc-80ac-433a-b502-1b84f3dc1534 

98101 23 juli 2020: bewoner Traverse over bezwaar ombouw Wollenbergstraat 

www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-

stukken/feaaa553-16cd-47cb-b550-9cf5039dadcc 
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Bezwaarschriften tegen de keuze voor ‘gebakken klinkers’ 
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Actiemateriaal uit de vorige eeuw: 

 

   

 

 


