
"lnwoners Laarveld vrezen hardrijders" (4-9-2019)

Wellicht heeft u vanmorgen de krant gelezen waarin de inwoners van Laarveld hun
zorgen uiten over de hardrijders.
Het valt me op dat bij veel bijeenkomsten telkens weer verkeersveiligheid naar
voren komt. Of het nu gaat over een bestemmingsplanwijziging, de inrichting
van een woonwijk, in dit geval Laarveld, of bij herziene plannen van een
woonwijk; verkeer is altijd een bespreekpunt. Dat is ook heel begrijpelijk, want
dit speelt direct in je eigen leefomgeving en het gaat over de veiligheid van
jezelf, je gezin en de buurt. Er zijn altijd veel suggesties voor oplossingen maar
de belangrijkste is wel het gedrag van de weggebruiker zelf , daar begint het te
wringen.

Mijn naam is Ton Tindemans, inwoner van Laar en voorheen lid van de
verkeerscommissie van de dorpsraad Laar.

Tja, waar zeuren we eigenlijk over. De grote doorgangswegen door ons mooie
kerkdorp zijn toch 30 km zones.
We kunnen drempels maken, borden plaatsen, displays plaatsen en noem maar op,
maar als de weg uitnodigt om veel harder te rijden, dan gebeurt er niks.
Het is hetzelfde om iemand met alzheimer te zeggen dat hij niet zo veel moet
vergeten, dan heeft hij er ook minder last van.

Buiten de snelheid is de verkeersintensiteit ook schrikbarend toegenomen. We
gaan er met z'n allen trots op dat er tegen ons kerkdorp een geweldig mooie
nieuwe wijk is gerealiseerd, echter de ontsluiting van de wegen om in en uit
Laarveld te komen is een punt van aandacht die we toch even onder de loep
willen nemen.
Waar voorheen de bewoners van Laar door het centrum reden om van en naar
huis te rijden, en op zondagochtend groepen wielrenners een mooie fietstocht
hadden uitgestippeld door de kern van Laar, is het vandaag de dag bijna
onmogelijk om 's-Ochtens zonder gevaar voor eigen leven, van je oprit te
komen. Getoeter en middelvingers behoren tot het dagelijkse repertoire van de
veel te hard rijdende chauffeurs.

Sinds maart 2008 (en dat is dus ruim 1 1 jaar geleden) hebben we al kenbaar
gemaakt dat de verkeersituatie in en om Laar onveilig is en het sluipverkeer
welk destijds uit Boshoven de randweg vermeed (toen was er nog geen
Turborotonde) om via Laar hun weg te vervolgen.
ln augustus 2008 heeft toenmalig wethouder Kirkels al beloofd dat er een
commissie aangesteld werd en de dorpsraad in alle ontwikkelingen van de
turborotonde en Laarveld betrokken zou worden.
ln het definitieve bestemmingsplan Laarveld van 2010 wordt letterlijk
toegezegd dat een inrichting van Rietstraat en Laarderweg wordt gerealiseerd
bij het bouwrijp maken van Laarveld fase l.
Verkeersremmende maatregelen, ontmoediging van het gemotoriseerde
verkeer door de kern van Laar, het opknappen van de molgoot, er is zelfs een
schetsontwerp door Heukelom Verbeek gemaakt voor de inrichting.
Helaas hebben we moet constateren dat er alleen drempels en borden van 30

verwacht.
realiseerd en dit niet het resultaat heeft ebracht wat we haddenkm/u n



Sterker nog, het is nog onveiliger geworden en er Íazen meer auto's en
vrachtwagens door de kern dan ooit tevoren.

Geacht gemeentebestuur,
- Hoe kunnen we en oplossing krijgen dat de kern van Laar niet door

sluipverkeer wordt gebruikt voor het doorgaand verkeer?
- Kunnen de inwoners van Laarveld geen eigen ontsluiting krijgen zoals destijds

werd verondersteld.
- Kunnen de belofte om de Molgoot op te knappen worden gerealiseerd?
- Maak van de Rietstraat en Laarderweg 50 km wegen zodat handhavend

opgetreden kan worden.
- Misschien moet Laar het eerste dorp van Nederland worden waar de OOBleck

Speed Bump drempels gerealiseerd worden. (Komt Weert erg positief in het
nieuws)

- OOBleck Speed-Bump is een drempel die bij lage snelheid de vloeistof die
erin zit zich verspeid zodat er eigenlijk geen drempelwordt waargenomen,
maar blj een botsing (Te hoge snelheid) in vaste toestand terechtkomen
waardoor een echte drempel ontstaat.

- Dus onze kernvraag is "wat zijn de maatregelen die het gemeentebestuur gaat
nemen?


