Noorbeek, 24 november 2021

Geacht College,
In de laatstgehouden raadsvergadering betreffende de meerjarenbegroting van onze gemeente is,
met tegenstem van mij, een motie van EML aangenomen die strekt tot uiteindelijke afsluiting van de
Bergenhuizenweg voor gemotoriseerd verkeer, anders dan tractoren. U hebt aangegeven dat u tot
versperring door middel van betonblokken zult overgaan wanneer van de kant van de hulpdiensten
geen bezwaren binnenkomen. De weg is op dit moment een gewone 60 km weg en is een prima
verbindingsweg tussen Banholt en Bergenhuizen.
De D66 fractie stelt u hierbij de volgende vragen:

1- Vindt u het juist dat deze weg een sluiproute genoemd wordt?
2- Zo ja, wat zijn uw mogelijkheden om dit te veranderen, indien al nodig?
3- Als veiligheid een rol speelt: wat zijn de ervaringen in dezen?
4- Schoolgaande kinderen zouden gevaar lopen, maar weet u dat er geen schoolgaande kinderen van
deze weg gebruik maken?
5- Indien er al gevaar zou zijn, dan komt dit door te grote en te hard rijdende landbouwvoertuigen. Ligt
het dan niet voor de hand om juist dát verkeer te beteugelen?
6- Zou een snelheidsbeperking hier dan niet een betere oplossing zijn?
7- Hoe lost u de situatie op waarin mensen zónder trekker hun landerijen willen bereiken, zoals
hobbyboeren en wijnbouwers?
8- Hoe hebt u de direct betrokken "stakeholders" uitgenodigd hierin mee te denken, dus participatie
toe te passen?
9- Wat zijn de resultaten van deze raadpleging?
10- Als deze niet heeft plaatsgevonden, wat zijn daarvoor dan de redenen en hoe denkt u deze
omissie te repareren?
11- Bent u zich bewust van het feit dat, in tegenstelling tot het intensieve dagelijks gebruik van de weg
door omwonenden, het tractorverkeer beperkt is?
12- Is er een inventarisatie gemaakt van de frequentie van het gebruik van de weg, naar type van
vervoermiddel, inclusief het fietsverkeer?
13- Hebt u inzicht in getallen waar het betreft gevaarlijke situaties en incidenten?
14- Beseft u dat afsluiting van de weg, die behoort tot de landschappelijk aantrekkelijkste in het
Heuvelland, een slechte zaak is voor het toerisme in onze regio?
Ik ga ervan uit, geacht College, dat u de Raad van de ontwikkelingen in dit dossier op de hoogte
houdt.
Franklin Boon, fractie D66

