Van: Harm Carolus [mailto:h.carolus@upcmail.nl]
Verzonden: maandag 5 november 2012 7:32
Aan: Harm Carolus
Onderwerp: Foto's verkeerschaos Waalreseweg

Aan college en raad gemeente Valkenswaard,
Als gevolg van de werkzaamheden aan de Nieuwe Waalreseweg (aanleg rotonde) wordt
het verkeer thans gedwongen een andere route te nemen.
Een van de alternatieve routes blijkt de Waalreseweg te zijn, richting centrum.
Als gevolg van de (zeer krappe) afstelling van de verkeerslichten geldend voor het
verkeer komende vanaf de Waalreseweg, is een verkeersinfarct hier aan de orde van de
dag. Zie foto in de bijlage.
De verkeerslichten laten per cyclus slechts (heel verschillend) 5 tot 7 auto's door. Voor
bestuurders die ter hoogte van voormalige garage Luybregts staan te wachten geeft dit
vaak nauwelijks soelaas, want:
doordat het vele van rechts komende verkeer (dat via de Beiaardstraat het
parkeerterrein Carillonplein verlaat) voorrang verleend moet worden, stuwt de
ontstane file vaak op tot voorbij Woningbelang.
Vooral op de
donderdag (weekmarkt) schept dit chaotische toestanden. Frictie en geclaxoneer.
Vrijdags en zaterdags al niet veel minder.
Als bewoners van aanliggende appartementsgebouwen worden wij geconfronteerd met
lang stilstaand verkeer: irritant motorgepruttel, stank, fijnstof en tot overmaat van ramp
geregeld discogedreun op 4 wielen!
Maar wij denken net zo goed ook aan het ongemak dat de verkeersdeelnemers
ondervinden.
Nu menen wij in de krant gelezen te hebben dat de gemeente op de hoogte is met dit
probleem en derhalve besloten had de verkeerslichten beter af te regelen (langer groen
licht)
Echter, nu enkele weken later, is hier helaas niets van te merken. Waarschijnlijk kink in
de kabel met communicatie. (?)
Daarom ons verzoek aan de gemeente, maak hier a.u.b. werk van. Wij moeten er niet aan
denken met deze toestand nog tot eind 2012 opgescheept te worden.
Wanneer de verkeerslichten overigens eenmaal goed zijn afgesteld (langer groen vanuit
de Waalreseweg), is het o.i. raadzaam om deze verbetering ook na de werkzaamheden
van structurele aard te laten zijn.
Namens vele medebewoners spreek ik de hoop uit dat spoedig actie ondernomen zal
worden.
Met vriendelijke groet,
Harm Carolus
Voorzitter V.v.E. Appartementencomplex Valckensteyn
Waalreseweg / Beiaardstraat

