Toezeggingen vanuit de commissie

Onderwerp: Weren doorgaand vrachtverkeer door Valkenswaard.

Commissievergadering:

11 mei 2017

Toegezegd door:

Mart Wijnen

Portefeuillehouder:

Mart Wijnen

Teammanager:

Hans Appelmans

Deadline:

22 mei 2017

Vraag:
Bij de bespreking van het voorstel “weren doorgaand vrachtverkeer door
Valkenswaard” zegt de portefeuillehouder een aantal zaken toe:
1.

Aangepast raadsbesluit (kosten niet ten laste van de bandbreedte begroting 2017
maar ten laste van de algemene reserve, ook de informatie uit de rib (d.d. 10 mei
2017) over de varianten dynamische route informatie panelen wordt verwerkt in
dit aangepaste raadsbesluit;
Nakijken of op de DRIP’s ook informatie kan over de route gevaarlijke stoffen;
Informeren bij de provincie naar de laatste telgegevens over de intensiteiten van
de Eindhovenseweg.

2.
3.

Antwoord:

1. Het college heeft op 16 mei jl. ingestemd met een nieuw raadsvoorstel. In dit
raadsvoorstel is onder meer de informatie uit de raadsinformatiebrief geïntegreerd
en kent de volgende essentiële wijzigingen:
-

Voorgesteld wordt om lage resolutie DRIP’s aan te schaffen omdat deze voldoen
aan de gestelde eisen en uit kostenoogpunt en herkenbaarheid van de
verkeersgebruiker wenselijker zijn dan de hoge resolutie DRIP’s.
- Voorgesteld wordt om een derde DRIP aan te schaffen die op de Leenderweg
wordt geplaatst en bedoeld is voor doorgaand vrachtverkeer naderend vanuit de
richting A2/Leende.
- Voorgesteld wordt om het benodigde budget voor de publiciteitscampagne, de
werkzaamheden van het Kernteam en de huur van de tijdelijke DRIP’s ten laste
te brengen van de algemene reserve.
2. De DRIP’s zijn in staat om informatie te geven over de route gevaarlijke stoffen.
Voor de effectiviteit van het weren van doorgaand vrachtverkeer wordt echter
voorgesteld om tot openstelling van de Westparallel met name te richten op de
reguliere vrachtwagenrouting via de Zuidelijke Randweg/de Vest/ Leenderweg. In
principe is de verwijzing ook effectief voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen.
Na openstelling van de Westparallel kunnen de DRIP’s worden ingezet voor andere
doeleinden zoals het verstrekken van informatie over de route gevaarlijke stoffen
en de parkeerrouting bij evenementen.

3. Na navraag bij de provincie blijkt dat er geen recente telgegevens zijn van de
Eindhovenseweg. De provincie hield voorheen telgegevens bij maar dat gebeurt nu
alleen nog op enkele locaties en de Eindhovenseweg in Valkenswaard valt hier niet
onder.
Wel zijn door de RHDHV in het kader van de reconstructie Europalaan in 2013
tellingen uitgevoerd op verschillende locaties in Valkenswaard. De gegevens van
deze telling zijn in de onderstaande tabel toegevoegd en vergeleken met de
resultaten van de telling van maart en april 2017.

Gemiddelde weekdag (ma-zo)
Totaal
Overig verkeer

vrachtverkeer

totaal

% vrachtverkeer

Telling 2013

7928

1273

9201

13.8%

Telling maart 2017

8426

413

8838

4.7%

Telling april 2017

8204

355

8559

4,1%

