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Samenvatting reacties terugkoppeling concept voorkeursontwerp 

Rotonde Ringbaan-Oost/Maaslandlaan en St. Jobstraat 

3 juli 2020 

 
In deze memo zijn in beknopte vorm de resultaten en reacties opgenomen van de via de website 

www.weert.nl/rotonde-oost ingevulde enquête. Onderstaand zijn per onderdeel de reacties 

samengevat tot een zogenaamd “algemeen beeld”. Reacties die hiervan afwijken zijn benoemd 

onder “overige reacties”. Deze “overige reacties zijn in cursief voorzien van een reactie door de 

afdeling Openbaar Gebied. 

 

Aantal unieke bezoekers: 230 

Aantal reacties: 29 

 

NB. Om van het alle reacties een samenvatting te kunnen maken zijn niet alle reacties een-op-een 

overgenomen in onderstaande overzicht. Geprobeerd is om reacties zoveel mogelijk te bundelen, 

waarbij het belangrijk is om te vermelden dat positieve reacties (reacties die instemmen met het 

concept voorkeursontwerp) in onderstaande samenvatting niet nader zijn opgenomen. Per 

maatregel is benoemd hoeveel procent van de reacties instemmend zijn met het concept 

voorkeursontwerp. Dit is niet altijd nauwkeurig te zeggen, doordat niet altijd een duidelijk 

antwoord is geformuleerd. 

 

1. Vrijliggende fietspaden. Een vrijliggend fietspad is geen gebruikelijke oplossing binnen 

een 30km-zone. Toch heeft deze oplossing hier de voorkeur, vanwege de hoge 

intensiteiten fiets- en autoverkeer. Wat vindt u van deze maatregel? En waarom? 

 

Algemeen beeld: Ca. 80% van de respondenten reageert positief, waarbij vaak wordt aangehaald 

dat men verwacht dat dit met name de veiligheid van alle weggebruikers ten goede komt. 

 

Overige reacties:  

 Door het fietspad vrij te leggen van de rijweg, wordt het trottoir smaller. Jongeren fietsen 

regelmatig nog eens met meerdere naast elkaar, waardoor er nog minder ruimte overblijft 

voor voetgangers. Graag aandacht voor deze laatste groep, zij maken veel gebruik van het 

trottoir richting de oversteekplaats. Reactie OG: Bij het verder uitwerken van het ontwerp 

zal hiervoor aandacht zijn, bijvoorbeeld door een scheiding aan de brengen tussen trottoir 

en fietspad. 

 Aan de winkelcentrumzijde is het trottoir 1,50. Graag zou ik zien dat jullie ook het trottoir 

aan de woonzijde 1,50 meter maken. Reactie OG: De ruimte is te beperkt om een trottoir 

van 1,50m aan te leggen, de bomen langs de St. Jobstraat zouden daarvoor mogelijk 

gerooid moeten worden. 

 Een goede maatregel mits er geen bomen tussen wegdek en fietspad (zijde van 

winkelcentrum) staan i.v.m. zien en gezien worden. En fietsers duidelijk voorrang. Reactie 

OG: Het rooien van de bomen heeft nadrukkelijk niet de voorkeur en wordt ook niet nodig 

geacht voor het zicht van de weggebruikers. Fietsers hebben voorrang, met uitzondering 

van de oversteken bij de rotonde. 

 

2. Verbeterde fiets- en voetgangersoversteken Ringbaan-Oost. De 

oversteekvoorzieningen zijn los van de rotonde komen te liggen, waardoor deze aanzienlijk 

veiliger worden. Fietsers en voetgangers verlenen voorrang aan verkeer op de ringbaan, 

zoals dat ook op vergelijkbare plekken in Weert geregeld is. Wat vindt u van deze 

maatregel? En waarom? 

 

Algemeen beeld: Ca. 80% van de respondenten reageert positief; men realiseert zich dat 

vrijliggende oversteekvoorzieningen veiliger zijn. Toch zijn er ook wat kritische opmerkingen en 

wordt vaak geopperd om voetgangers en fietsers voorrang te geven op de automobilist. 

 

Overige reacties:  

http://www.weert.nl/rotonde-oost
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 Deze rotonde is de drukste toegangsweg tot Leuken en zal alleen maar drukker worden. 

Daarom is een tweezijdige voetgangerstunnel aan de kant van het winkelcentrum onder de 

randweg door een betere oplossing. Een tunnel zal ook in de toekomst een betere en 

veiligere oplossing zijn gezien de toenemende verkeersdrukte. Reactie OG: Een 

voetgangerstunnel is niet haalbaar binnen de scope van dit project. 

 Hoe sluit het tweerichtingen fietspad, dat aan de oostzijde langs de ringbaan loopt, aan op 

deze situatie? Wordt de oversteek St. Jobstraat ingericht als tweerichtingenoversteek? 

Beter is het om fietsverkeer in beide richtingen te laten oversteken. Reactie OG: 

Beoordeeld moet worden of de fietsoversteek St. Jobstraat veilig kan worden ingericht 

voor tweerichtingenfietsverkeer.  

 Fietsers kunnen beter voorrang hebben op autoverkeer op de ringbaan. Het is een erg 

drukke weg waardoor de fietser bijna geen mogelijkheid krijgt om over te steken. Reactie 

OG: Voorrang verlenen aan fietsers is niet wenselijk in combinatie met de snelheid van 

70km/uur op de ringbaan. 

 De snelheid bij de rotonde moet worden verlaagd naar 50km/u, zodat het langzaam 

verkeer voorrang kan krijgen. Reactie OG: Het aanpassen van het snelheidsregime op de 

ringbaan is niet wenselijk. 

 Het is veiliger om het fietspad direct naast de rotonde te leggen, zoals bij Saelmans 

Makelaardij. Reactie OG: De veiligheid wordt juist vergroot door verkeersstromen van 

elkaar te scheiden, dus de fietspaden los van de rotonde. 

 

3. Oversteek Maaslandlaan. Dagelijks steken veel scholieren per fiets de Maaslandlaan 

over. In het ontwerp is ruimte gecreëerd voor een ruime, haakse en daardoor veilige 

oversteek. Hiervoor wordt de Thornstraat ten noorden van de Maaslandlaan afgesloten 

voor gemotoriseerd verkeer. Wat vindt u van deze maatregel? En waarom? 

 

Algemeen beeld: Ca. 75% van de respondenten reageert positief. Een aantal kritische reacties 

gaan met name over de verwachtte toename van verkeer op de Overmazestraat. 

 

Overige reacties:  

 Veel gemotoriseerd verkeer (sluipverkeer) zal door de Overmazestraat richting de 

Maaslandlaan rijden. Bewoners van die straat zullen daar veel overlast van ervaren. 

Reactie OG: De verwachting is niet dat het sluipverkeer zich zal verplaatsen, maar eerder 

dat het sluipverkeer (om de Ringbaan-Oost te ontwijken) zal afnemen. 

 Scholieren van het Kwadrant maken gebruik van de sportfaciliteiten op Leuken en moeten 

daarvoor de ringbaan over steken. Ook wanneer zij na school naar huis gaan zullen zij de 

ringbaan over moeten steken. Logisch is dat deze fietsers gebruik zullen maken van het 

nieuwe voetpad dat is geprojecteerd tussen de Thornstraat en de oversteek van de 

Ringbaan. Maak van het voetpad dus een fietspad of verleg het fietspad naast het nieuwe 

voetpad. Reactie OG: Dit voorstel zou ervoor zorgen dat fietsers komende vanuit de 

Maaslandlaan eerst de Thornstraat in moeten rijden. Mede omdat hier een inritconstructie 

is voorzien, is dit niet wenselijk. 

 Tref verkeersremmende voorzieningen voor gemotoriseerd vanuit de Maaslandlaan richting 

de rotonde, bijvoorbeeld door de fietsoversteek op een plateau te leggen. Reactie OG: 

Verkeersremmende voorzieningen op deze plek zijn niet gewenst in verband met de locatie 

vlakbij de rotonde en het gebruik van deze weg door het openbaar vervoer. 

 

4. Aansluiting Thornstraat-Maaslandlaan (ten zuiden van de Maaslandlaan). De 

Thornstraat wordt vanaf de kruising met de Kleefstraat tot aan de Maaslandlaan ingericht 

als eenrichtingsweg, waardoor het alleen nog mogelijk is om de Thornstraat te verlaten 

richting de rotonde. Ook dit draagt bij aan het vergroten van de veiligheid van zowel 

fietsers als gemotoriseerd verkeer. Wat vindt u van deze maatregel? En waarom? 

 

Algemeen beeld: Ca. 95% van de respondenten reageert positief, waarbij vaak wordt aangehaald 

dat men verwacht dat dit met name de veiligheid van alle weggebruikers ten goede komt. 

 

Overige reacties:  

 Voor de bewoners van de appartementenblokken is het gunstiger om de Thornstraat 

tweerichtingsverkeer te houden. In de voorgestelde situatie moeten zij om de 
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appartementblokken heen moet rijden (via Maaslandlaan, Nedermaaslaan, Kleefstraat). 

Reactie OG: De maatregel is ontstaan als gevolg van de nieuwe weginrichting. De 

maatregel niet doorvoeren levert veel conflictpunten op voor verkeer op de kruising 

Maaslandlaan/Thornstraat. Dit is dan ook niet wenselijk. 

 Het is beter om net als aan de andere kant ook hier de weg af te sluiten voor 

gemotoriseerd verkeer. Reactie OG: Dit is niet wenselijk, omdat al het verkeer van en naar 

de school dan via achterliggende wegen moet verlopen. Uitrijden richting de rotonde vanaf 

de school is op een veilige en verantwoorde manier in het ontwerp ingepast. 

 

5. Oversteekvoorzieningen St. Jobstraat. Voor voetgangers worden twee 

oversteekvoorzieningen aangelegd in de St. Jobstraat. De bestaande oversteekvoorziening 

langs de inrit naar het parkeerterrein komt te vervallen. Wat vindt u van deze maatregel? 

En waarom? 

 

Algemeen beeld: Ca. 50% van de respondenten reageert positief op de maatregel én op de 

voorgestelde locatie van de oversteekvoorziening. Een groot deel van de overige respondenten 

roept op om de maatregel op de bestaande locatie te treffen. 

 

Overige reacties: 

 Laat het zebrapad ook doorlopen over de fietspaden. Reactie OG: Bij het verder uitwerken 

van het ontwerp zal deze suggestie worden meegenomen in de afwegingen. 

 Het is beter om de bestaande locatie van de voetgangersoversteek te handhaven en daar 

een zebrapad aan te leggen. Reactie OG: Momenteel is een pilot in voorbereiding om te 

beoordelen of een zebrapad op de bestaande locatie (voor de inrit naar het parkeerterrein) 

daadwerkelijk voor de verwachtte filevorming zal zorgen. Hiervoor wordt tijdelijk zebrapad 

aangebracht op de bestaande locatie. 

 Het is raadzaam om een uitvoegstrook te realiseren. Hetzelfde als bij de Lidl. Reactie OG: 

De beschikbare ruimte (eigendom gemeente) is te beperkt om een uitvoegstrook te 

kunnen realiseren. 

 

6. Overige opmerkingen. 

 Om de St. Jobstraat te ontlasten zou er een toerit moeten komen vanaf de ringbaan naar 

de parkeerplaats van het winkelcentrum. Reactie OG: Het aanleggen van een (tijdelijke) 

inrit vanaf de ringbaan wordt besproken met de ontwikkelaar en ondernemers van het St. 

Jobplein. 

 Krijgt de bushalt een eigen opstelplaats naast de rijbaan? Reactie OG: Er wordt geen 

opstelplaats voor de bus gerealiseerd, binnen een 30km-zone is het gebruikelijk dat deze 

halteert op de rijbaan.  

 Zorgt een rotonde in beton voor meer geluidsoverlast dan een rotonde van asfalt? Het 

geluidsverschil tussen een rotonde van asfalt en beton is beperkt, omdat bij lage 

snelheden het geluid van de (auto)motor het geluid van de banden overstemmen. 

 Recent heeft er na een flinke regenbui wateroverlast plaatsgevonden in de Tromplaan. 

Neem meteen werkzaamheden aan de riolering mee om deze overlast te voorkomen. 

Reactie OG: De recente wateroverlast kan helaas niet worden opgelost met een ingreep in 

de St. Jobstraat, o.a. de grootschalige rioleringswerkzaamheden in Weert-Zuid moeten 

ervoor zorgen dat ook in Leuken de wateroverlast afneemt. 

 Wat houdt de werkvoorbereiding in november/december in? Hoe lang gaat het duren? En 

hoelang gaat iedere fase afzonderlijk duren? Hoe ziet de ontsluiting van WC Leuken eruit?  

Is de ontsluiting tijdens alle bouwfases gelijk? Kunnen alle klanten van uit alle wijken het 

winkelcentrum te alle tijden bereiken? Is het laden/lossen van goederen ten alle tijden 

mogelijk? Blijft de parkeercapaciteit van het winkelcentrum ten alle tijden gelijk? Reactie 

OG: Deze vragen kunnen nog niet definitief worden beantwoord. Zoals nader toegelicht in 

het raadsvoorstel voeren we de vervolgwerkzaamheden uit in een bouwteam, waarin voor 

al deze onderwerpen maximale aandacht zal zijn en de kennis van de aannemer bijdraagt 

om de overlast voor alle betrokkenen tot het minimale te beperken. De klankbordgroep 

(waarin ook de ondernemers van het St. Jobplein zijn vertegenwoordigd) wordt betrokken 

bij het bouwteam en de verder planuitwerking. 

 De verkeersdruk op de ringbaan is in de laatste jaren toegenomen. Ter hoogte van de Van 

Kinsbergenstraat is een geluidswal aangelegd in een tijd dat er van lichte geluidsoverlast 
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sprake was. Inmiddels is het effect van deze geluidswal ruimschoots achterhaald. Reactie 

OG: In week 28 wordt een rapport over dit onderwerp openbaar gemaakt. In dit rapport is 

het geluid van de ringbanen onderzocht en zijn mogelijke maatregelen afgezet tegen 

financiën en haalbaarheid. 

 

7. Reacties ontvangen van bewoners uit de volgende straten (niet iedereen heeft dit 

veld van de enquête ingevuld): 

 Van Heemskerckstraat; 

 Tromplaan; 

 Thornstraat; 

 Sint Jobstraat; 

 Voorstestraat; 

 Overmazestraat; 

 Aletta Jacobsstraat; 

 Leenhof; 

 Klaroenstraat; 

 Batavierenstraat; 

 Middelstestraat; 

 Barentsstraat; 

 St. Jobplein; 

 Van Kinsbergenstraat. 


