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1. INLEIDING

In december 2019 heeft de 
gemeenteraad de Mobiliteitsvisie 
vastgesteld. Deze visie is 
vormgegeven als animatiefilm en 
is te zien op de gemeentelijke 
website:

www.weert.nl/mobiliteitsvisie

Wij werken momenteel de 
Mobiliteitsvisie uit in een 
Mobiliteitsplan waarin we een 
toekomstbeeld schetsen van 
Weert op het gebied van verkeer 
en mobiliteit en de projecten en 
maatregelen benoemen die nodig 
zijn om daar te komen.

Tijdens de werksessie op 1 juli 
bespreken we met u wat het 
toekomstbeeld van Weert kan 
zijn.

https://www.weert.nl/mobiliteitsvisie


Vijf speerpunten, plus één

Gezond en duurzaam bewegen

Weert Bereikbaar!

Geen verkeersslachtoffers

Mobiliteit voor iedereen

Een prettige plek vol beleving

Energieneutrale mobiliteit Energieneutraal

In de Mobiliteitsvisie zijn vijf 
speerpunten opgenomen 
voor het gemeentelijk 
mobiliteitsbeleid van de 
komende 10 jaar. Gezien de 
doelstelling die de (concept) 
routekaart Energieneutraal 
Weert stelt voor verkeer en 
mobiliteit stellen wij voor 
hier een zesde ambitie aan 
toe te voegen: 

Energieneutrale mobiliteit



2. DE OPDRACHT

Maak uw droomscenario!
Als raadslid moet u vaak wikken en wegen, voor en nadelen afwegen en zo tot een 
weloverwogen evenwichtig besluit komen…

Maar nu even niet!

We vragen u nu om voor één of meer speerpunten uit de Mobileitsvisie úw 
droomscenario te maken. Dit kan in allerlei vormen: met vilstiften op een 
stadsplattegrond, een mood-board van tijdschriftplaatjes, een Power Point 
presentatie met ge-google de foto’s, een videoblog of een tienpuntenplan.

Er is geen prijs voor de meest creatieve inzending, kies de methode waar u zich het 
prettigste bij voelt!



Gezond en duurzaam bewegen



Gezond en duurzaam bewegen

• Aandacht voor loopafstand naar supermarkten, 
met name in Laar / Laarveld.

• Speciale aandacht voor mensen die slecht ter 
been zijn.

• Schaalsprong fietsnetwerk als gevolg van opkomst 
elektrische fiets (7,5 km  15 km).

• Langs veel 50 en 80 km/u in Weert liggen geen 
vrijliggende fietsvoorzieningen.

• Er is weinig inzicht in routes die mensen lopen en 
fietsen

• Fietsparkeren (centrum en andere voorzieningen)

• Voorkomen van conflicten recreatieve fietsers en 
landbouwverkeer in het buitengebied.

15km 7.5km 

Analyse



Gezond en duurzaam bewegen

In Weert in 2030 t.o.v. 2020:

• 30% meer actieve verplaatsingen binnen de 
gemeente Weert.

• 20% meer verplaatsingen met de (e-)fiets van 
en naar Weert vanuit de schil tussen 7 en 15 
km vanaf het centrum van Weert.

• ¼ meer toeristisch-recreatieve fietsers.

• Routes voor fietsverkeer en landbouwverkeer 
gaan in 2030 alleen over dezelfde weg wanneer 
beschermende maatregelen voor fietsers zijn 
getroffen.

Mogelijke doelen



Gezond en duurzaam bewegen

Inspiratie: Houten Fietsstad

- Sterke fietsstructuur voor 
verplaatsingen binnen Houten

- Snelle fietsverbindingen met de 
regio

- Geen verbindingen voor 
autoverkeer tussen stadsdelen

- Centrale ligging treinstation met 
hoogfrequente verbinding

- Ringbaan 70 km/u voor snelle 
aansluiting op de snelweg



Gezond en duurzaam bewegen

Inspiratie: promotie lopen en fietsen



Gezond en duurzaam bewegen

De uitdaging:

Hoe maken we van 
Autostad Weert 

Loop- en Fietsstad 
Weert



Mobiliteit voor iedereen



Mobiliteit voor iedereen

• Nog niet alle bushaltes in Weert zijn 
toegankelijk gemaakt voor mensen met een 
fysieke of visuele handicap.

• Haltes van (stads-)bussen liggen voor mensen 
die slecht ter been zijn – maar nog geen 
aanspraak maken op WMO - vaak te ver weg.

• Veel trottoirs zijn slecht toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers, rollators etc. door ongelijke 
bestrating, obstakels of geparkeerde auto’s

• Ook nieuwe projecten zijn vaak nog niet goed 
ingericht voor mensen met een beperking

• Beperkte bekendheid van leenauto’s voor 
mensen zonder auto (ophalen bij oude 
stadhuis)

Analyse



Mobiliteit voor iedereen

In Weert in 2025 t.o.v. 2020:

• 100% bushaltes toegankelijk voor mensen 
met een fysieke of visuele handicap.

• 75% van de trottoirs op de hoofdverbindingen 
voldoet aan onderhoudsniveau A en is 
obstakelvrij.

• Per 500 huishoudens is minimaal 1 (emissie 
loze) deelauto beschikbaar (1/100 in 2030).

• (Nog) meer aandacht bij ontwerp van nieuwe 
projecten voor toegankelijkheid.

Mogelijke doelen



Mobiliteit voor iedereen

Inspiratie: Fysieke toegankelijkheid

Toegankelijke bushaltes

http://www.batutrecht.nl/download/Voetpaden voor iedereen.pdf
http://www.batutrecht.nl/download/Voetpaden voor iedereen.pdf


Mobiliteit voor iedereen

Inspiratie: betaalbaar vervoer

Deelauto in de wijk

http://www.vervoerinamerica.nl/
http://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/mobiliteit/automaatje


Mobiliteit voor iedereen

De uitdaging:

Hoe maken we Weert 

toegankelijk voor iedereen

Ongeacht fysieke, mentale of 

financiële beperkingen



Geen verkeersslachtoffers



Geen verkeersslachtoffers

• Aantal ernstige verkeersslachtoffers neemt toe. 
Landelijk maar ook in Weert.

• Afleiding in het verkeer en toename e-bike zijn 
waarschijnlijkste redenen voor toename ernstige 
slachtoffers.

• In Weert zijn relatief veel fietsers slachtoffers van 
ongevallen: mogelijk relatie met beperkte 
aanwezigheid vrij liggende fietspaden

• De meeste ongevallen gebeuren op 50 km/u wegen 
binnen de bebouwde kom.

• Aandacht nodig voor de groepen 25 - 40 en 
70 plussers

• Bijzondere aandacht voor gebied rond kruising 
Maaspoort - Maaseikerweg

Analyse
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Geen verkeersslachtoffers

In Weert in 2030 t.o.v. 2020:

• 50% minder klachten over verkeersveiligheid

• 75% (minimaal) minder ernstige verkeersslachtoffers 
onder fietsers

• 100% van de wegen voldoet aan de essentiële 
herkenbaarheidskenmerken van Duurzaam Veilig

• We stellen de volgende grenswaarden vast:
• 4.000 motorvoertuigen is het maximum 

toelaatbare aantal voertuigen dat op een 
gemiddelde werkdag door een woonstraat rijdt

• 30 km/u is de maximum toelaatbare 
gemiddelde snelheid in woonstraten

• 60 km/u is de maximum toelaatbare 
gemiddelde snelheid op niet-doorgaande 
wegen in het buitengebied

Mogelijke doelen



Geen verkeersslachtoffers

Inspiratie: Een veilige weginrichting

Rotonde Maaseikerweg: alom gewaardeerd door Weertenaren



Geen verkeersslachtoffers

Inspiratie: Campagnes



De uitdaging:

Hoe maken we in Weert

van de nul een punt

Geen verkeersslachtoffers



Weert Bereikbaar!



Weert Bereikbaar!

• Nu en in de toekomst geen grote 
knelpunten in de verkeersafwikkeling op 
het gemeentelijk wegennet

• Aanzienlijke reistijdvertraging van en 
naar Eindhoven in de ochtend- en 
avondspits

• Veel 50 en 80 km/uur wegen zonder 
(ruimte voor) vrijliggende fietspaden

• Voldoende parkeerplaatsen in en rond de 
binnenstad van Weert

• Wens om bedrijventerrein Kempen beter 
aan te sluiten op de A2.

• Aandacht voor bereikbaarheid tijdens 
evenementen

Analyse

EINDHOVEN

VENLO

ROERMOND



Weert Bereikbaar!

In Weert in 2030 t.o.v. 2020:

• 50% maximale extra reistijd met het OV ten 

opzichte van de auto naar Roermond, Eindhoven en 
Venlo.

• 10% reistijdverlies is het maximum tussen de A2 

en de bedrijventerreinen

• 25% is de maximale vertragingstijd tussen de 

oprit Weert Noord en knooppunt Leenderheide 25% 
in de ochtend- en avondspits

Mogelijke doelen



Weert Bereikbaar!

Inspiratie: gedragscampagnes

http://www.maastrichtbereikbaar.nl/
http://www.roermondbereikbaar.nl/
http://www.livemobility.com/


Weert Bereikbaar!

Inspiratie: fysieke maatregelen

Mobiliteitshub

(zelfrijdende)

shuttle bus

https://www.greenportvenlo.nl/bereikbaarheid/greenport-bikeway


Weert Bereikbaar!

De uitdaging:

Hoe houden we 

Weert goed aangesloten 

op de regio



Een prettige plek vol beleving



Een prettige plek vol beleving

• Van alle ontvangen reacties gaat meer dan de 
helft over de overlast die mensen ervaren van  
de auto: verkeersveiligheid, geluid, stank, 
ruimtegebruik en onaantrekkelijk straatbeeld.

• Inwoners van Weert hebben behoefte aan meer 
ruimte voor de mens en minder voor de auto.

• Mensen ervaren overlast van pakketbezorging 
in woonwijken en bevoorrading in de 
binnenstad

• In 2019 werden 13% meer pakketje aan huis 
bezorgd dan in 2018 en deze trens zet zich 
door.

Analyse



Een prettige plek vol beleving

In Weert in 2030 t.o.v. 2020:

• 50% minder leveringen aan huis 
met pakketdiensten

• 0 leveringen in de Weertse
binnenstad met diesel-voertuigen

• 25% minder geparkeerde 
voertuigen in woonwijken

• 25% van de nieuwe snelfietsroutes 
ligt niet langs doorgaande wegen

Mogelijke doelen



Een prettige plek vol beleving

Inspiratie: een openbare ruimte voor mensen

http://buildipedia.com/aec-pros/design-news/ecocity-malmo-sustainable-urban-development
http://www.vakantiestraat.nl/


Een prettige plek vol beleving

Inspiratie: minder logistiek in de stad

Pakketkluis bij de Openbaar Vervoer 

haltes (www.izipack.nl)
Groene Stadsdistributie (www.cityhub.nl)

https://izipack.nl/
http://www.cityhub.nl/


De uitdaging:

Hoe maken we Weert 

een nog aantrekkelijkere 

stad voor de bewoners

Een prettige plek vol beleving



Energieneutrale mobiliteit

Energieneutraal



Energieneutrale mobiliteit Energieneutraal

• Om mobiliteit in Weert energieneutraal te 
maken is het nodig dat alle inwoners en 
bedrijven gebruik maken van voertuigen die 
worden aangedreven door elektriciteit of 
waterstof.

• Het ontwerp klimaatakkoord schrijft voor dat 
er in 2030 alleen nog emissieloze auto’s 
(nieuwe) worden verkocht.

• Op dit moment is 10% van alle nieuwe 
verkochte auto’s aangedreven op elektriciteit.

• Naast 100% elektrisch moeten Weerternaren
vaker de fiets of bus nemen of vaker gaan 
lopen, om 100% energieneutraal te worden

Analyse



Energieneutrale mobiliteit Energieneutraal

In Weert in 2030 t.o.v. 2020:

• 50% van de voertuigen die door inwoners gebruikt worden 
is emissie loos. 

• 100% van de gemeentelijk voertuigen en contractpartners 
is emissie loos.

• 10% minder autoritten naar Eindhoven, Roermond en Venlo

• 25% van alle nieuw te realiseren parkeervoorzieningen is 
voorzien van een elektrisch oplaadpunt of is daarop 
voorbereid

• Per 40 huishoudens wordt 1 (emissieloze) deelauto 
geplaatst in nieuwbouwprojecten

Mogelijke doelen



Energieneutrale mobiliteit Energieneutraal

Inspiratie: elektrische mobiliteit

Mobie: duurzame deelmobiliteit (link)

go-sharing.nl

Lightyear One (link)

https://www.trendsportal.nl/mobie-duurzame-deelmobiliteit-noord-limburg/
go-sharing.nl
https://lightyear.one/


Inspiratie: gedragscampagnes

Energieneutrale mobiliteit Energieneutraal



De uitdaging:

Hoe maken we 

mobiliteit in Weert 

volledig energieneutraal

Energieneutrale mobiliteit
Energieneutraal
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