
Amendement  
 
 
Onderwerp: verbetering van verkeersknelpunten, onder agendapunt 18 
 
De Raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 9 juli 2014, 
 
Overwegende dat: 

- het voorstel aan de gemeenteraad beoogt een oplossing te vinden voor een 
aantal als knelpunt benoemde verkeerssituaties; 

- het voorstel onder F voorziet in een aanpak op de Graafschap Hornelaan 
teneinde het parkeren op de fietssuggestiestrook tegen te gaan; 

- objectief en eenvoudig vast te stellen is dat het aanpalende deel van de 
Graafschap Hornelaan, oversteek Vogelsbleek/Baroniestraat t/m rotonde 
Maaslandlaan/Hofakkerstraat eveneens, zo niet meer, verkeersonveilig is; 

- het voorstel onder D voorziet in het opwerpen van verkeershindernissen ter 
hoogte van de oversteekplaats-Gouverneurlaan; 

- dat deze hindernissen met verlaging van de maximum snelheid een inbreuk 
vormen op het totale verkeers- en snelheidsregime op de gemeentelijke 
ringbaan, namelijk 70 km/uur zonder drempels; 

 
Spreekt uit: 
Het wenselijk en noodzakelijk te vinden dat de gemeente Weert haar 
verantwoordelijkheid neemt in het nemen van maatregelen ter bevordering van de 
verkeersveiligheid met inbegrip van een afweging op de lokale situatie ook een 
afweging gemaakt moet worden op de algemene verkeerssituatie in bredere zin, 
 
Wijzigt het voorstel als volgt: 
- het onder D voorziene voorstel wordt geschrapt vanwege de afweging in het breder 
en algemeen belang en de evidente nadelen; 

 
En draagt het college op, 
-te bezien of het onder F voorziene voorstel uitgebreid kan worden met de aanpak van 
de Graafschap Hornelaan tot aan de rotonde Maaslandlaan/Hofakkerstraat waarbij 
maatregelen en oplossingen worden gevonden voor voldoende en veilig parkeren van 
de woonflat aldaar, voldoende en veilige fietsruimte gecreëerd wordt, afslaand verkeer 
naar de P-voorziening-SJG veilig wordt ingepast, alsmede verkeersbewegingen van en 
naar het tankstation en verkeer van en naar de Vogelsbleek en zo nodig nog de 
Baroniestraat veilig worden ingepast; 
-voor het voorstel onder D te zoeken naar een alternatief, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Fractie VVD                Fractie PvdA        


