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Verkeersbeslu it Wee rt-West

Voorstel
In te stemmen met het Verkeersbesluit 2019-01: Herinrichting Weert-West
(Voorhoeveweg - IJzerenmanweg).

Inleiding
De gemeenteraad heeft krediet beschikbaar gesteld om het openbaar gebied Weert-West
her in te richten en daarbij een kwaliteitsimpuls te geven. Een onderdeelvan de
herinrichting van de openbare ruimte is het gebied aantrekkelijker maken voorte
recreëren en meer ruimte te geven aan voetgangers, fietsers en ruiters. Daarbij is de
wens om sluipverkeer zo veel mogelijk te voorkomen.
Het ontwerp van de Voorhoeveweg en lJzerenmanweg gaat uit van een scheiding van
voetgangers en ruiters met het gemotoriseerd verkeer door middel van hagen en maakt
het gebied daarmee aantrekkelijker om te recreëren. Het overige verkeer rijdt samen op
de rijbaan zonder witte lengtemarkering. Tezamen met het aanbrengen van twee
drempels en een plateau op de kruising lJzerenmanweg richting Boostenzalen en het
invoeren van een 30 km/uur regime zijn dit maatregelen die deze route voor het
gemotoriseerd verkeer minder aantrekkelijk maken en de snelheid doen afnemen.

Beoogd effect/doel
Herinrichting Voorhoeveweg en IJzerenmanweg

Argumenten
1.1 De taakbeheerder verkeer te Wee¡t van het korps Nationale Politie is akkoord met het
verkeersbesluit.
Het definitief ontwerp van de herinrichting Weert-West is besproken met de politie. Naar
aanleiding van een eerste advies en nader overleg met de politie is besloten om het
ontwerp op enkele onderdelen aan te passen. De fietsstroken op de Voorhoeveweg en
IJzerenmanweg komen te vervallen. Er wordt nu over de gehele wegbreedte een grijze
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slijtlaag aangebracht. Vanuit de politie wordt sterk aangedrongen om een vermenging van
fiets- en autoverkeer te bevorderen, opdat dit de snelheid doet remmen.
Het tweede advies van de politie is het verdelen van de drempels op die plekken waardoor
de 30 km/u zo dicht mogelijk wordt benaderd.

1.2 Voor bepaalde verkeersmaatregelen rs een verkeersbesluit nodig.
In de Wegenverkeerswetgeving, het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer, is bepaald dat voor sommige verkeersmaatregelen een verkeersbesluit nodig
is. Dit omdat sommige maatregelen grote gevolgen kunnen hebben voor
bela nghebbenden.

Binnen de herinrichting van de openbare ruimte Weert-West worden de volgende
maatregelen via een verkeersbesluit genomen:

. Instellen van een 30 km/u regime voor de Voorhoeveweg en lJzerenmanweg;

. Instellen van een parkeerverbod aan de rechterzijde van de Voorhoeveweg en
IJzerenmanweg (komende vanuit de Diesterbaan).

Verder wordt een drempel verplaatst richting Diesterbaan omdat uit de gegevens van VIA
STAT blijkt dat in de huidige situatie op dat wegvak van de lJzerenmanweg de hoogste
snelheid wordt behaald. Het plaatsen van drempels en een verkeersplateau zijn geen
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Kanttekeningen en risico's
Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Dit voorstel heeft geen financiële, personele en verdere juridische gevolgen'

Duurzaamheid
Niet van toepassing op dit voorstel

Uitvoering/evaluatie
De uitvoering van de herinrichting van Weert-West start in week 10 en kent een

doorlooptiid van circa 6 weken.

Com m u nicatie/ pa rticipatie
Hetverkeersbesluit is tot stand gekomen in overleg met de politie. Hetverkeersbesluit ligt
na goedkeuring 6 weken ter inzage en is ook te raadplegen via de digitale Staatscourant
en Gemeenteblad.

Overleg gevoerd met

Inter¡r

Relnco Boeren
Maurice Smeets

Extern:
R. Litjens, politie

Bijlagen:

1. Verkeersbesluit 2019-01: Herinrichting Weert-West (Voorhoeveweg -
IJzerenmanweg);

2. Advies Politie 25 februari 2019.
3. Advics Politie 30 december 2018.
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