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Onderwerp

Verkeersmaatregelen Maaseikerweg.

Voorstel

In te stemmen met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.

Inleiding

In juli 2077 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plaatsen van snelheidsremmende
maatregelen op de Maaseikerweg tussen de spoortunnel en de Ringbaan-Zuid.In eerste
instantie is getracht om flitspalen te plaatsen om de gereden snelheden op de
Maaseikerweg te verlagen. Dat verzoek is echter door het Openbaar Ministerie (OM)
afgewezen. Na het besluit van het OM om geen flitspalen te plaatsen, wordt
teruggegrepen op de voorgestelde verkeersmaatregelen zoals die in gezamenlijkheid met
de wijkraden Moesel en Graswinkel en het buurtschap Moesel 1 zijn gemaakt.

Beoogd effect/doel

Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Maaseikerweg.

Argumenten

Zie bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.

Kanttekeningen en risico's

De wegversmallingen worden bij wijze van proef aangebracht. Mocht de proef volgens de
gemeente ne omwonenden als geslaagd worden ervaren, kunnen de wegversmallingen
een permanent karakter krijgen. Mocht de proef om welke reden dan ook niet slagen, zal
met de belanghebbenden gesproken worden over eventuele vervolgstappen.
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Financiële, personele en juridische gevolgen

De kosten voor het aanbrengen van de wegversmallingen worden gedekt uit het budget
"kleine verkeersknelpunten".

Duurzaamheid

Het toepassen van wegversmallingen draagt bij aan het verlagen van de snelheden wat
een positieve bijdrage levert aan de reductie van uitlaatgassen.

Uitvoering/evaluatie

De maatregelen worden in 2019 uitgevoerd omdat er, voordat de maatregelen zijn
uitgevoerd, eerst een verkeersmeting (nulmeting) gehouden wordt. Als de maatregel is

uitgevoerd, wordt nogmaals een verkeersmeting gehouden om de effecten te kunnen
bepalen. De nulmeting kan pas uitgevoerd worden, nadat de maatregelen aan de
Maaseikerweg zijn afgerond. Dat is op zijn vroegst in de laatste weken van 2018. Het
inplannen van verkeersmetingen is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Communicatie/ participatie

De afgelopen jaren is er veelvuldig contact geweest tussen de gemeente en diverse
belanghebbenden. Er is, samen met de belanghebbenden, een placemat opgesteld met
verkeersmaatregelen op korte en lange termijn. De uitvoering van wegversmallingen past

binnen het opgestelde placemat.

Overleg gevoerd met

Intern

Openbaar gebied (Dirk Franssen)a

Extern

Bijlagen:

a

a

a

a

a

Wijkraad Moesel
Buurtschap Moesel 1

Wijkraad Graswinkel
Fietsersbond
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Weert
Politie Weert
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