Van: Conny Beenders [mailto:cbeenders.weert@gmail.com]
Verzonden: woensdag 24 februari 2021 09:17
Aan: Beerendonk van, André (PJA); Wolfs, Madeleine (M)
CC: RVandooren
Onderwerp: Vragen voor de rondvraag van de openbare commissie R&E
Onderstaande vragen heb ik op mijn lijstje staan voor de openbare commissievergadering R&E.
Ik wil die vragen in het openbare gedeelte ook stellen.
1. Laarderweg / Rietstraat
Inrichting Rietstraat en de Laarderweg.
In de raadsvergadering van 24 september 2020 is toegezegd dat de raad zou worden geïnformeerd
middels een RIB.
1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het overleg met de betrokken partijen
(aanwonenden, dorpen wijkraad, school)
2. Hoe vaak is er overleg geweest? Is er ook apart met de diverse geledingen gesproken? En
wat is de uitkomst van deze overleggen? Verslagen?
3. Hoe staat het met de planvorming?
4. Wanneer komt het plan in de raad?
5. Er is van Rijk een subsidie ontvangen voor infrastructurele projecten die de
verkeersveiligheid vergroten. Kan deze subsidie ook voor dit project worden gebruikt?
Omdat landelijk gezien de daling van het aantal verkeersslachtoffers is gestagneerd, heeft de
minister besloten een investeringsimpuls voor verkeersveiligheid te starten.
Deze investeringsimpuls is een subsidieregeling waarmee o.a. gemeenten 50 procent cofinanciering
kunnen ontvangen voor de infrastructurele kosten en uitvoeringskosten van maatregelen die
bijdragen aan het verkeersveiliger maken van hun weginfrastructuur.
De gemeenteraad van Weert heeft op 18 december 2019 de nieuwe Mobiliteitsvisie vastgesteld.
Momenteel wordt deze visie verder uitgewerkt tot een Mobiliteitsplan inclusief een meerjaren
uitvoeringsprogramma. In de uitwerking van de Mobiliteitsvisie naar het Mobiliteitsplan zijn
“verkeersveiligheid” en “lopen en fietsen” twee van de in totaal 5 speerpunten.
Gelet op de reële kans dat de landelijke subsidiepot overvraagt zou worden, heeft het college van
B&W in Weert ingezet op realisatie van maatregelen die binnen één jaar uitgevoerd kunnen worden.
Hierbij is gekeken naar reeds geplande projecten of door de Raad reeds vastgestelde plannen en
reeds geaccordeerde middelen in 2020 en 2021. De Rijksoverheid heeft reeds positief gereageerd op
het voorstel vanuit Weert.
Het totale subsidiebedrag bedraagt € 1.277.695 exclusief BTW.
Voorbeelden van projecten
o

Kruispuntplateaus binnen 30 km/h zones en 60 km/h zones

o

Versterken kommaatregel bij een 30 km/h zone en 60 km/h zones

o

Drempels binnen 60 km/h zones t.b.v. veiligheid langzaam verkeer

o

Vergroten verkeersveiligheid op diverse wijkontsluitingswegen

o

Verbreden van fietspaden / fietsstroken

Vriendelijke groet
Conny Beenders-van Dooren
Raadslid DUS Weert

