
     

 

   

 

 

MOTIE  
 

 

Onderwerp: oversteek Hushoven/Laarveld 

 

 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 26 september 2018; 

 

Constaterende dat: 
• Het college een voorstel doet om de fietsoversteken Hushoven-Ringbaan Noord en 

Wiekendreef-Ringbaan Noord te verbeteren en een ongelijkvloerse fietsoversteek 

(fietsbrug) over de Ringbaan Noord tussen Laarveld en Molenakker te realiseren; 

• Er bij de Wiekendreef al een verkeersregelinstallatie in werking is, welke geschikt kan 

worden gemaakt voor voetgangers en fietsers; 

• Door omwonenden van de Hushoverweg wensen kenbaar gemaakt zijn om de oversteek 

veiliger te maken door verlegging van de oversteek en andere snelheidsremmende 

maatregelen; 

Overwegende dat: 
• Voor de ouderen uit het WOZOCO Hushoven, de bewoners van Hushoven en de huidige en 

toekomstige bewoners van Laarveld een veilige oversteek noodzakelijk is; 

• De voorgestelde oversteek bij de Wiekendreef de snelste en veiligste manier is om vanuit 

Laarveld bij de voorzieningen in Molenakker te komen; 

• De voorgestelde fietsbrug dicht op andere oversteken is geprojecteerd en de privacy van 

bewoners in Molenakker kan aantasten; 

• De ontsluiting van de gehele wijk Laarveld in een breed verband moet worden bezien en 

het van belang is om deze voor zowel voetgangers, fietsers als gemotoriseerde verkeer 

goed te regelen; 

Draagt het college op: 
1. Met de omwonenden opnieuw in gesprek te gaan over de oversteek bij de turborotonde en 

zoveel mogelijk met hun wensen rekening te houden bij het maken van het definitief 

ontwerp, zodat de oversteek veiliger wordt; 

2. Zorg te dragen voor een veilige oversteek voor zowel fietsers als voetgangers bij de 

oversteek op de Wiekendreef binnen redelijke termijn; 

3. De fietsbrug als vetgedrukte prioriteit op te nemen in de begroting 2019, waarna de raad 

een gedetailleerd voorstel krijgt over het ontwerp, waarbij gestreefd wordt naar een zo laag 

mogelijk hellingspercentage, zodat deze gebruiksvriendelijk is; 

4. De exacte locatie van de fietsbrug verder uit te werken, zodat deze op de meest efficiëntie 

plaats komt te liggen voor fietsers en voetgangers in het hele plangebied Laarveld, waarbij 

tevens aansluiting gezocht wordt met de voorzieningen op Molenakker; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie VVD,   Fractie DUS Weert,  Fractie Weert Lokaal,  Fractie CDA,  

J. Wiezer  I. Beenders   P. Küsters   P. Mols  
 

Fractie D66        Fractie PvdA   Fractie SP 

M. Stokbroeks  F. Kadra   J. Goubet 


