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Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 8 januari 2019

Onderwerp
Kenmerk

Fietsstalling station
633435/63344L

Geachte raadsleden,

Aanleidino
Tijdens de raadsvergadering, d.d. 15 november 20L7, is motie I.M.11 aangenomen over de
fietsenstalling bij het station. In de motie wordt het college opgedragen om:

Met ProRail in overleg te gaan over de realisatie van een toegang van een extra fietsenstalling
aan de lulianalaan tot het perron en de raad over de resultaten daarvan te informeren.

Overleo ProRail
Op 19 juli 2018 heeft overleg plaatsgevonden met ProRail over onder andere het doortrekken
van de voetgangerstunnel bij het station. ProRail geeft aan dat het doortrekken van de tunnel
onderdeel moet uitmaken van een integrale visie op de Stationsomgeving. Een aantal jaren
geleden is de stationsomgeving heringericht. Daarbij is de bereikbaarheid van het station en
de kwaliteit van de stationsomgeving verbeterd. In de huidige situatie is er echter een tekort
aan fietsstallingen en is de ruimte op het voorplein beperkt. Om verkeersstromen te scheiden
is het wenselijk om de voetgangerstunnel door te trekken tot de lulianalaan. Dan ontstaat er
een betere bereikbaarheid van de zuidzijde van het station waardoor de noordzijde ontlast
wordt. Het eventueel doortrekken van de voetgangerstunnel kan gezien worden als een
verdere uitwerking van de uitgevoerde plannen enkele jaren geleden.

Ontwikkelin gen stationsomoevin g
In en rondom de stationsomgeving spelen een aantal ontwikkelingen die een extra motivatie
vormen voor het dooftrekken van de voetgangerstunnel. Enkele van deze ontwikkelingen zijn. Ambitie personenvervoer Weert - Antwerpen

. Verbindingen met Eindhoven verbeteren

. Station Weert trekt meer reizigers (circa 3-4o/o per jaar)

. Tekort aan fietsstallingen, ook in de toekomst blijkt uit een rapport van ProRail
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Vervolo
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met ProRail, d.d. 18 juli 2018, en met de provincie Limburg, d.d'
8 november 2018. Het dooftrekken van de voetgangerstunnel past b¡nnen het nieuw provinciaal
mobiliteitsplan. Eén van de speerpunten van het mobiliteitsplan is 'bereikbare steden'. Daarnaast wordt
met een aantrekkelijk station het openbaar vervoer gebruik gestimuleerd. Ook dat sluit aan bij de
provinciale ambities. Op basis van deze eerste oriënterende gesprekken worden vervolggesprekken
gepland waarbij ook de NS wordt uitgenodigd.

Bij ontwikkelingen rondom dit dossier wordt u geÏnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

nkman
gemeentesecretaris
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1.M.11

Motie

ONDERWERP: fietsenstalling station

De raad van de gemeente weert, in vergadering bijeen d.d. 15 november 2017,

Overwegende dat:

de fietsenstallingen bij het station nu al overvol zijn;
het personenvervoer op het spoor nog zal toenemen door de treinverbinding met België die
gerealiseerd gaat worden ;
er aan de kant van de lulianalaan een extra fietsenstalling gerealiseerd kan worden;
in overleg met Prorail kan worden bezien of deze fietsenstalling een toegang tot het perron
kan krijgen;

Draagt het college op om:

met Prorail in overleg te gaan over de realisatie van een toegang van een extra fietsenstalling
aan de Julianalaan tot het perron en de raad over de resultaten daarvan te informeren'

En gaat over tot de orde van de dag.

Juist 495, DUS Weert,

Rolf Zincken Conny Beenders
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