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Brief Stationsplein
ADVIES

met de reactiebrief

Instemmen

aan de Fractie D66 Weert
TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:
Niet van toepassing
Algemeen:
Op 17 oktober 2014 heeft het college een brief op grond van het Reglement van Orde
In deze brief worden
over het Stationsplein.
(RvO) van de Fractie D66 Weert ontvangen
een aantal vragen gesteld. De bijgevoegde reactiebrief geeft antwoord op deze vragen.
Argumenten:
De werkzaamheden aan de Stationsstraat en het Stationsplein zijn nog volop in uitvoering.
Om de periode van overlast ten gevolge van de afsluiting tijdens de werkzaamheden zo
en het Stationsplein
kort mogelijk te houden, is er voor gekozen om de Stationsstraat
direct na de kermis open te stellen voor verkeer en publiek. Het Stationsplein is ingericht
is dat de
concept
bij dit verkeerskundig
Het uitgangspunt
als shared-space.
van
worden op basis van de eigen verantwoordelijkheid
gereguleerd
verkeerssituaties
mensen, met zo min mogelijk verkeersborden en verkeerslichten. De snelheid is laag en
De toegangen van het Stationsplein
zijn aan elkaar gelijkgesteld.
alle verkeersdeelnemers
is een
Voor
de gehele stationsomgeving
van verkeersborden.
worden voorzien
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verkeersbesluit genomen. Het college heeft op 7 oktober 2014 met dit besluit ingestemd.
In week 44 is het besluit in de Staatscourant
gepubliceerd en ligt het ter visie.
Door Prorail zijn er in juni 2014, 408 fietsenstallingen
aan het Stationsplein,
achter het
De nieuwe fietsenstallingen
geplaatst.
busstation,
nabij het busstation en aan de
Parallelweg hebben een verkeersaanzuigende
werking, waardoor er meer fietsers gebruik
maken van de nieuwe rekken. Daarnaast zien we dat fietsers minder snel bereid zijn (ook
tijdens piekmomenten)
om langer te zoeken naar een vrij fietsrek. Dit geeft het beeld dat
er met name tijdens piekmomenten een tekort is aan fietsenstallingen bij het busstation.
Kanttekeningen:
De ingeplande ruimingsacties
zijn tijdelijk
opgeschort totdat er een goed beeld is met
betrekking tot het daadwerkelijke tekort aan fietsrekken. Het door de gemeenteraad op 26
2013 goedgekeurde
juni
plan voorziet
niet in een bijstelling
of een ingrijpende
verandering.
Wanneer uit de evaluatie blijkt dat er een daadwerkelijk tekort is, zal een aanvullend plan
Hierbij zullen we de gemeenteraad
worden uitgewerkt.
vragen welke (financiële)
ruimte
hiervoor beschikbaar wordt gesteld.

JURIDISCHE
GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
De reactiebrief moet binnen een termijn van 30 dagen verzonden worden. Daarom is het
noodzakelijk
dat dit advies en de bijbehorende
brief op 11 november 2014 in de B&W
vergadering behandeld worden.

FINANCIÉLE

EN PERSONELE GEVOLGEN

Begrotingsgostz
Niet van toepassing

Beschikbaar bedrag:
Niet van toepassing

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
Vogr wi§_is dit_advi§s var1_bel@_q?:
~t~ Raadsleden
~1› Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere speci¿catie: Fractie D66 Weert
geadviseerclwogt
~Z~Brief
Nadere specificatie:

de @lgen_<1econ_1mun_icatie;inst|yment_en
Fractie D66 Weert t.a.v.

iead\Qseerd_word_t
de vglgemß
~t› Niet van toepassing

te_qebrLik_en:

dhr. J Vossen, Kerkstraat

93 6006 KM Weert

parti_c_ipati;-instgi_.imeg_ten te_gebgiken:

OVERLEG GEVOERD MET
Intern:
Charlot van Barneveld, verkeerskundige
Extern:
Niet van toepassing

BIJLAGEN
Openbaar:
Brief aan Fractie D66 Weert

Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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