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Onderwerp: Snelheid Nieuwstraat Nederweert-Ospel
Geachte gemeenteraad, burgemeester en wethouders,
Jaren geleden heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de snelheid op bovengenoemde weg. Toen bleek dat de
maatgevende snelheid niet boven de 80 km/uur lag. Echter er is nooit uitgezocht (blijkt nu) hoeveel procent van dat
verkeer nu langzaam rijdend is. Wij hebben een telling gedaan en wat blijkt, overdag is het percentage landbouwverkeer
meer als 30 %. Dit haalt de gemiddelde snelheid natuurlijk erg omlaag. Deze snelheid wordt door de gemeente als
maatstaf aangehouden om te bepalen of een weg wel of niet wordt aangepast naar bijvoorbeeld 60 km/uur. De
Nieuwstraat wordt aangeduid met erftoegangsfunctie. Ik heb nog even opgezocht wat dat in de rest van Nederland zou
betekenen;

----Erftoegangsfunctie

Wegen met een erftoegangsfunctie ontsluiten bijvoorbeeld de afzonderlijke woningen, kantoren, bedrijven, boerderijen,
(sport)terreinen en landbouwpercelen in een gebied. Op de erftoegangsweg vindt zowel op wegvakken (erfaansluitingen) als op
kruispunten uitwisseling van verkeer plaats. De maximumsnelheid ligt op 60 km. per uur. Houd op dit soort wegen rekening met
de aanwezigheid van alle soorten weggebruikers en grote snelheidsverschillen tussen de weggebruikers onderling.

----Ik begrijp nog steeds niet, en
heeft mij niet kunnen overtuigen, waarom de Nieuwstraat
niet op de nominatie staat om aangepast te worden.
schermt met de maatgevende snelheid maar er is nooit onderzocht in welke verhoudingen
de verschillende snelheden liggen van de verschillende verkeersdeelnemers. Het is niet duidelijk bekeken
door de gemeente hoeveel landbouwverkeer er langs komt. Wel weet de gemeente dat er grote
uitschieters zitten qua snelheid en er met vlagen erg hard gereden wordt. Vooral in de zomer met mooi
weer, worden zeer hoge snelheden bereikt.
Graag hoor ik van de gemeenteraad of de gemeente nog steeds van mening is dat aanpassing niet nodig is.
Over ongeveer drie jaar is weer onderhoud van de weg gepland en dat zou een mooi moment zijn om deze
weg eindelijk aan te passen. Wij denken graag mee wat de goedkoopste/beste oplossing zou kunnen zijn.
Ook ben ik graag bereid een bijdrage te leveren om e.e.a. te bewerkstelligen!!!!
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