
Werkgroep verkeer: 

overzicht van de afgelopen jaren en stand van zaken juni 2021


Maart - april 2019: 

Inventarisatie van de problemen en zorgen van buurtgenoten met betrekking tot de 
verkeerssituatie dmv een enquete formulier.


Augustus 2019: 

Gesprek met dhr Bijlmakers van de gemeente om de vragen en opmerkingen van 
de bewoners door te spreken en aan te geven.


September 2019: 

Verslag van dit gesprek ontvangen van dhr Bijlmakers (is bijgevoegd)


Februari 2020: 

Aangezien er door meerdere mensen gevraagd werd iets te doen met de veiligheid 
voor fietsers op het viaduct over de A2, is er geprobeerd contact te leggen met de 
gemeente Weert, Nederweert en Rijkswaterstaat. Hierop kwam geen enkele 
reactie. 

Daarna is Veilig Verkeer Nederland benaderd om te vragen ons hierbij te helpen. Ze 
zouden dit doorgeven aan de plaatselijke afdeling. Omdat hier geen enkele reactie 
op kwam is er meerdere keren het afgelopen jaar nog eens mailcontact geweest 
met de landelijke VVN. Er werd gereclameerd aan de pandemie maar na meerdere 
aandringen en vragen nog steeds niets gehoord!

Indien iemand in de buurt weet wie er lid is van de plaatselijke afdeling, graag 
indien mogelijk doorgeven.


Van de aangegeven zorgen en knelpunten zijn er maar enkele (gedeeltelijk 
opgelost)

De blokmarkeringen op de splitsingen op Roeven en op de Kraan zijn wel 
aangebracht.

De verlichting bij de waterkrachtcentrale is nog steeds niet in orde, vanuit de buurt 
werd onlangs opgemerkt dat de lamp soms wel en soms niet brandt.

De rode fietsmarkeringen: hier is onlangs weer intensief contact met de gemeente 
over geweest.

Ook met de vraag waarom deze niet zijn terug gekomen nadat onlangs een nieuwe 
slijtlaag is aangebracht.

De route van en naar de kinderopvang op de Arishoek gaat nu in de regel goed. 
Hier wordt door de eigenaar van de opvang ook goed op gehandhaafd.

Het (sluip)vrachtverkeer wat over onze te smalle wegen rijdt is nog steeds een 
groot probleem. Onlangs is dit nog eens met klem aangekaart bij de gemeente.


Juli 2020: 

Participatie in het project N275 N266. Nadat bekend werd dat in de toekomst de 
kern van Nederweert vanuit Schoor per fiets of te voet niet meer via de oversteek 
bij de Lindenstraat bereikt kon worden hebben we gevraagd mee te mogen 



denken over de aangegeven mogelijkheden. Er werd gevraagd te onderbouwen 
welke optie voor Schoor het beste zou zijn:

de nieuwe fietsbrug parallel aan de Randwegbrug en vanuit hieruit weer terug naar 
brug 15 om naar het centrum te gaan of een tunnel in het verlengde van het 
bestaande fietspad langs de Rijksweg (ter hoogte van de oude Boerenbond)

Het ging om een keuze te maken in het één of het andere.

De verkeerswerkgroep is gegaan voor de fietstunnel en heeft hiervoor een 
argumentatie geschreven. Het is de tunnel geworden.


Mei 2021: 

Overleg in de molen met leden van de verkeerswerkgroep Marleen Raemaekers en 
Corry Franssen met aanvulling van Paul Batenburg, Piet Peters en Kristel Frenken 
om de blijvende problematiek en zorgen over de verkeerssituatie door te spreken 
en hoe verder. Ook wat onze inbreng zal zijn bij de klankbordgroep. Piet Peters 
geeft aan geen lid te worden van de werkgroep maar wil wel bij springen en 
aanvullen waar dat nodig kan of moet zijn.


Mei 2021: 

Middels Piet Peters contact met gemeente over de verkeersmetinginstallatie in de

weg Kraan en wat hier de bedoeling en uitslag van is.


Mei 2021: 

Het vrachtverkeer voor het windmolenpark gebruikt Schoor als toegangsroute 
terwijl duidelijk is aangegeven dat er een andere route gevolgd moet worden nl 
vanuit de Roermondseweg, Trumpertweg en Schoorstraat. Er wordt vanuit de 
werkgroep met aanvulling van Piet Peters meteen actie genomen en uiteindelijk 
wordt de verantwoordelijke onderneming erop aangesproken en moeten de 
chauffeurs zich houden aan de aangegeven bouwverkeersroute.

Inmiddels staat er aan het viaduct in de Schoordijk aan Weerterzijde een 
waarschuwingsbord dat inrijden verboden is voor het werkverkeer.


Mei 2021: 

Via Kristel Frenken hebben we een uitnodiging gekregen van de gemeente en de 
projectgroep van de provincie om mee te denken in een klankbordgroep 
betreffende het project N266 N275


Juni 2021. 

Eerste bijeenkomst van klankbordgroep 2 in het gemeentehuis, verslag hiervan is 
bijgevoegd.


Juni 2021: 

Er ontstaat veel ergernis en commotie over het stuk afvalt wat vervangen wordt op 
de Kraan ter hoogte van nr 12 en 12 a. Uiteindelijk besluit  Piet Peters hierover 
vragen te stellen en schrijft een pittige brief naar B&W en de raadsleden.


Wordt vervolgt …



