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Hier staan we nu

1. PROCES

Winter 
2019

Najaar
2020

Winter
2020-’21

Uitvoerings-
plan Wat?

Hoe?

Waarom?

Mobiliteits-
plan

Mobiliteits-
visie



7 mei 2019: Politieke begeleidingsgroep

12 juni 2019: Externe begeleidingsgroep

Mobiliteits-visie dec. 2019

2 november 2019: Wijkbezoeken

9 September 2019: Gezamenlijk
Politieke en externe begeleidingsgroep

Mobiliteits-

plan
Mei 2021

15 april 2020: Externe begeleidingsgroep

7 juli 2020: Politieke begeleidingsgroep

Zomer 2020: Diverse interviews
Uitvoer-
ingsplan



2. MOBILITEITSVISIE



Gezond en duurzaam bewegen

Weert Bereikbaar!

Geen verkeersslachtoffers

Mobiliteit voor iedereen

Een prettige plek vol beleving

ENERGIE NEUTRALE MOBILITEIT

3. MOBILITEITSPLAN



Gezond en duurzaam bewegen

• 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. 

• 25% meer toeristisch-recreatieve 
Fietsers en wandelaars in het 
buitengebied.

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

Doelen (2030 t.o.v. 2020)



Gezond en duurzaam bewegen

NU (2021 – 2023)

Basisvoorzieningen voor lopen en 
fietsen op orde.

STRAKS (2024 – 2030)

Schaalsprong fietsinfrastructuur 
afgerond met snelle 
hoofdfietsroutes naar de 
omliggende steden.

LATER

Autoverbinding voor interne 
verplaatsingen binnen de stad 
afgewaardeerd.

F275
Weert - Venlo



Mobiliteit voor iedereen

• 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 één 
(emissieloze) deelauto beschikbaar 
(1/100 in 2030).

Doelen (2030 t.o.v. 2020)



Mobiliteit voor iedereen

NU (2021– 2023)

Openbaar vervoer en de 
openbare ruimte toegankelijk 
voor iedereen.

STRAKS (2024 – 2030)

Duurzaam deelvervoer 
beschikbaar voor iedereen.

LATER

Reisbudget voor doelgroepen 
(WMO, leerlingen, etc.) om 
gebruik te maken van  ‘Mobility
as a Service’.



• 50% minder klachten over 
verkeersveiligheid.

• 50% (minimaal) minder 
verkeersslachtoffers onder fietsers.

• 100% van de wegen voldoet aan de 
essentiële herkenbaarheidskenmerken voor  
een duurzaam veilige weginrichting.

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

maximum Toelaatbare aantal 
voertuigen dat op een  gemiddelde 
werkdag door een erftoegangsweg 
binnen de bebouwde kom rijdt.

• De gemiddelde gemeten snelheid 
mag niet hoger liggen dan de 
maximumsnelheid  van de weg.

Doelen (2030 t.o.v. 2020)

Geen verkeersslachtoffers



Geen verkeersslachtoffers

NU (2021 – 2023)

Snelheid van 50 naar 30 km/u op 
een aantal wegen in Weert en 
inrichten van 60 km/u zones.

STRAKS (2024 – 2030)

Alle wegen zijn ingericht volgens 
het principe van duurzaam 
veilig.

LATER

Standaard snelheden zijn 30 en 
60 km/u, met uitzondering van 
de doorgaande wegen.



Doelen (2030 t.o.v. 2020)

Weert Bereikbaar!

• 50% maximale extra reistijd met het OV 
ten opzichte van de auto naar Roermond, 
Eindhoven en Venlo.

• 50% reistijdverlies is het maximum 
tussen de A2 en de bedrijventerreinen.

• 25% is de maximale vertragingstijd 
tussen de oprit Weert Noord en 
knooppunt Leenderheide in de ochtend-
en avondspits.



Weert Bereikbaar!

NU (2021 – 2023)

Investeren in gedragsverandering 
en basisinfrastructuur op orde 
voor fiets, hubs en shuttle.

STRAKS (2024 – 2030)

Ontwikkelen van station Weert 
tot regionale mobiliteitshub en 
goede doorstroming vanaf 
De Kempen naar de A2.

LATER

‘Mobility as a Service’ is een 
belangrijk onderdeel van ons 
mobiliteitssysteem.

EINDHOVEN



• 50% minder leveringen aan huis met 
pakketdiensten.

• 0 leveringen in de Weertse binnenstad 
met diesel-voertuigen.

• 10% minder geparkeerde voertuigen in 
woonwijken.

• 25% meer toeristisch-recreatieve 
fietsers en wandelaars in het 
buitengebied.

Een prettige plek vol beleving

Doelen (2030 t.o.v. 2020)



Een prettige plek vol beleving

NU (2021 – 2023)

Ruimte voor experimenten die de 
stad leefbaarder maken.

STRAKS (2024 – 2030)

Weert beter verbonden met het 
buitengebied en dorpen voor 
lopen en fietsen.

LATER

Alleen zero emissievoertuigen 
toegestaan in de binnenstad en 
woonwijken ingericht voor lopen 
en fietsen.



• 30% van de voertuigen die door inwoners 
gebruikt worden is emissieloos. 

• 100% van de gemeentelijke zakelijke 
kilometers en die van contractpartners is 
emissieloos.

• 10% minder autoritten naar Eindhoven, 
Roermond en Venlo.

• 100% van alle nieuw te realiseren 
parkeervoorzieningen is voorzien van een 
elektrisch oplaadpunt of is daarop 
voorbereid.

• Per 40 huishoudens wordt één 
(emissieloze) deelauto geplaatst bij 
grootschalige (her-) ontwikkeling van 
woningbouwlocaties.

ENERGIE NEUTRALE MOBILITEIT

Doelen (2030 t.o.v. 2020)



ENERGIE NEUTRALE MOBILITEIT

NU (2021 – 2023)

Investeren in gedragsverandering 
en basisvoorzieningen op orde 
voor laadinfrastructuur, lopen en 
fietsen.

STRAKS (2024 – 2030)

Schaalsprong fietsinfrastructuur 
afgerond en milieuzone Weert 
centrum ingevoerd.

LATER

Voertuigen met fossiele 
brandstof geweerd uit de 
bebouwde kommen.



4. UITVOERINGSPROGRAMMA
NU: 2021 – 2023

• Budget reserve energietransitie
• Stimulering SPV subsidie
• Aansluiting bij bestaande projecten

STRAKS 2024 - 2030

• Kadernota
• Coalitieprogramma 2022 - 2026

LATER

• Kansen pakken (subsidie, projecten derden)
• Voorbereidingen treffen in komende vier jaar



NU: Budget reserve energietransitie € 400.000,-
Onderwerp Budgetindicatie

Ondersteunen team gezonde, duurzame en veilige mobiliteit + campagnes € 20.000 

Samenstellen werkgroep prettige en veilige leefomgeving (onderdeel omgevingsvisie) € -

Organiseren themasessies gezonde, duurzame, veilige en inclusieve stadsinrichting € -

Opzetten mobiliteitsmonitor M € 35.000

Onderzoek verduurzamen gemeentelijke mobiliteit € 30.000 

Opstellen beleidsregels (elektrische) deelmobiliteit € 15.000 

Onderzoek vervoer op maat in dorpen en wijken € 30.000 

Inrichten veilige schoolomgevingen (aanvullend) M € 20.000 

Actieplan duurzame Stadslogistiek € 25.000 

Inventarisatie gereden fietsroutes (geografische enquête) € 15.000 

Studie fietsverbindingen IJzeren Man en de Weerterbergen € 15.000 

Opstellen (fiets)parkeerplan € 15.000 

Proef bewaakte fietsenstalling parkeergarage oude stadskantoor € 25.000 

Opstellen plan voor vitaliteitsroutes € 25.000 

Opstellen actieplan afwaarderen wegen van 50 naar 30 km/u € 15.000 

Onderzoek veilige fietsoversteek Ringbaan bij College € 10.000 
Haalbaarheidsstudie ontsluiting bedrijventerreinen Belgisch Limburg, Cranendonck, en Weert (onderdeel studie 
SmartWayZ) € 25.000 



NU: Stimulering SPV subsidie € 3.000.000,-

Verkeersveiligheidsmaatregelen Strategisch Plan Verkeersveiligheid € 1.606.000 

Afwaarderen Parklaan – Diesterbaan van 50 naar 30 km/u € 698.000 

Afwaarderen Molenakkerdreef van 50 naar 30 km/u € 415.000 

Afwaarderen Maaspoort van 50 naar 30 km/u € 103.000 

Afwaarderen Ittervoortseweg van 80 naar 60 km/u € 196.000 



NU: Aansluiting bij bestaande grote projecten € 1.101.000,-

Haalbaarheidsstudie ontsluiting bedrijventerreinen Belgisch Limburg, Cranendonck, en 
Weert (onderdeel studie SmartWayZ (Onderdeel van Gebiedsvisie Weert e.o. )
Kosten onderzoek reeds voorzien in Platform A2 - Smartwayz)

€ 50.000

Aanleg snelfietsroute Weert – Nederweert (onderdeel Weert – Venlo)
(Reeds opgenomen als prioriteit in de begroting voor 2023)

€ 1.000.000

Realiseren fietsenstallingen aan zuidzijde Station Weert
(Bestaand krediet fietsparkeerplaatsen en stelpost kleine verkeersmaatregelen)

€ 51.000



5. VERVOLG
Vergaderdata

• 16 maart raadsinformatiebijeenkomst

• 30 maart commissie R&E

• 14 april raad 

Afspraken na vaststelling

• Aan de slag met uitvoeringsprogramma 2021 – 2023

• Evaluatie uitvoeringsprogramma in 2023 

• Herijking uitvoeringsprogramma voor 2024 – 2030 op basis van uitkomst evaluatie

• Maatregelen 2024 – 2030 (‘Straks’) opnemen in kadernota
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