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Weert, 17 oklober 2014
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
c.c. aan de leden van de gemeenteraad van Weert

o

i'$,':i

KOPTE

NI\i\R

Þ
Stationsplein

Betreft:

te-e

ß

Geacht heren,
Na de kermis is het nieuwe Stationsplein vrijgegeven voor het verkeer.
Onze fractie bereiken diverse geluiden over de onduidelijke verkeerssituatie op dit plein.

A

Verkeersstromen
Op het plein kruisen diverse verkeersstromen. Wachtende auto's die treinpassagiers ophalen,
overstekende voetgangers, laad- en lossend vrachtverkeer, geparkeerde auto's, doorgaand
verkeer etc.
Het is onvoldoende duidelijk wat mag en wat niet. Nu pleiten wíj niet meteen voor bordjes,
maar enige helderheid zou handig zijn.
Vraag 1: Wat zijn de exacte regels op dit plein en hoe wordt dit aan verkeersdeelnemers
gecommuniceerd?

Verkeer richting Stationsstraat en komend uit de Stationsstraat bestaat blijkbaar niet meer.
lmmers, verkeer uit de Sint-Maartenslaan staat dusdanig voorgesorteerd voor het stoplicht
aldaar dat doorgaand verkeer amper mogelijk is. Er staat ook geen stoplicht meer in de
Stationsstraat, wat er op duidt dat hier geen verkeer venruachUgewenst is uit de richting van de
stad.
Voor fietsers is deze situatie onduidelijk. Ze wurmen zich nu door alle verkeer heen, zonder
dat hun positie helder is.
Yraag 2: Hoe is de positie van verkeer, vooral fietsers, in de Stationsstraat en hoe wordt dit
aan verkeersdeelnemers gecommuniceerd?
B

Fietsenstallingen
De afgelopen week hebben boa's toezicht gehouden op het correct stallen van fietsen nabij
het station. Een prima zaak om aan de verrommeling en wildstallen van fietsen een einde te
maken.
Het blijkt echter dat - vooral in het begin van de werkweek - er een tekort aan stallingen is. Dit
tekort zit vooral aan de zijde van de Sint Maartenslaan.
Gevolg is dat mensen hun fiets willen stallen in de rekken, maar dat niet kunnen. Ze wurmen
hun fiets ergens tussen of stallen ze direct naast de rekken. En krijgen vervolgens een kaart
van een boa.
Vraag 3: Deelt de gemeente de mening van D66 dat er op piektijden nog steeds een tekort
aan stallingsruimte is?
Zo ia, wat is op die momenten de lijn wat betreft fietsen die buiten de stallingen geplaatst zijn
en wat is de oplossing om dit tekort op te lossen?
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Hallo Madeine, Paul,
ln de bíjlage vragen art.40 over de verkeerssituatie op het Stationsplein
Groet,
Jeffreye Vossen
D66
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