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Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 25 juni 2019

Onderwerp
Kenmerk

Oversteken Laarveld - Molenakker
63t074/74669L

Geachte raadsleden,

Aanleiding
Op 26 september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorkeursvariant voor de oversteek
tussen Hushoven/Laarveld en Molenakker. Bij de behandeling van het raadsvoorstel is een motie
(bijlage 1) aangenomen. In deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd overde voortgang van de
drie oversteken.

1. Hushoven - verbetering fietsoversteek Ringbaan Noord
In het raadsvoorstel 'Oversteek Hushoven/Laarveld' d.d.26 september 2018 is opgenomen om op de
huidige oversteeklocatie verbetermaatregelen doorte voeren. In de motie is opgenomen om opnieuw
met de omwonenden in gesprek te gaan over de oversteek bij de turborotonde waarbij zoveel mogelijk
rekening wordt gehouden met hun wensen, zodat de oversteek veiliger wordt. Op 18 december 2018
heeft een interactieve bijeenkomst plaatsgevonden waarbij circa 20 omwonenden aanwezig waren. Er
zijn drie inrichtingsvarianten gepresenteerd. Het college van Burgemeester en wethouders heeft
inmiddels ingestemd met het realiseren van een verbeterde oversteek op de huidige oversteeklocatie,
nabij de turborotonde (zie bijlage 2).

2. Wiekendreef - realiseren gelijkvloerse oversteek Ringbaan Noord
Bij de Wiekendreef wordt een oversteek voor langzaam verkeer gerealiseerd over de Ringbaan Noord.
De oversteek gaat onderdeel uit maken van de verkeerslichtenregeling die op dit kruispunt
operationeel is. In de aangenomen motie is opgenomen om zowel voor fietsers als voetgangers een
veilige oversteek te realiseren. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van de
maatregelen bij de turborotonde en bij de Wiekendreef. De uitvoering van beide maatregelen is
gepland in 2020.

3. Fietsbrug - realisatie ongelijkvloerse oversteek Ringbaan Noord
In het stedenbouwkundig plan van Laarveld fase 2 is een ongelijkvloerse fietsoversteek opgenomen. In
het raadsvoorstel is een ongelijkvloerse kruising opgenomen, conform de locatie uit het
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stedenbouwkundig plan. In de aangenomen motie heeft de raad het college opgedragen om de exacte
locatie van de fietsbrug verder uit te werken, zodat deze op de meest efficiënte
plaats komt te liggen voor fietsers en voetgangers in het hele plangebied Laarveld, waarbij
tevens aansluiting gezocht wordt met de voorzieningen op Molenakker. Op dit moment vindt onderzoek
plaats naar de verdere uitwerking van de brug. Aan de raad wordt vervolgens een voorstel voorgelegd.
De voorlopige planning voor de realisatie van de brug is als volgt:

. Uitwerken ontwerp: juli 2019 - oktober 2019

a

Besluitvorming gemeenteraad over ontwerp: januari Zoz0
Realisatie: juni 2020 - maart 2021

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. n n
gemeentesecretaris

Bijlagen : 1. Motie'oversteek Hushoven/Laarveld'
2. Advies 'Fietsoversteek Ringbaan Noord', 4 februari 2019, Adviesbureau
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