RANDWEG: WAT GAAT ER IN DE KERN
GEBEUREN?

4/18/2015

RANDWEG NEDERWEERT: EEN KAT IN DE ZAK
Een randweg om Nederweert wordt door de Gemeenteraad gezien als een noodzaak en ze
heeft die dan ook geadviseerd aan Provinciale Staten. Zo'n weg heeft echter vooral nadelen,
zowel voor het buitengebied als voor de kern, want hij omsluit ons dorp als een soort
stadsmuur. Ons dorp wordt moeilijker bereikbaar, en de verkeersintensiteit in straten naar de
“stadspoorten” neemt sterk toe.

Randweg: wat gaat er in de Kern gebeuren?
En wat zijn de gevolgen voor de dorpskernen van Nederweert en Budschop?
Wanneer de weg langs het kanaal wordt afgesloten sluit dat de kern Nederweert nagenoeg op in het Noorden
(richting Someren) en ook vanuit het oosten (Budschop).
Molenweg (1) en Lindenstraat (2) leiden het verkeer naar de stadspoorten.
De bochtige Molenweg zal de belangrijkste ontsluitingsweg richting Weert en A2 worden.
De verkeersintensiteit neemt hier sterk toe. Ook op de parallelweg Brugske (3), zal de verkeersdruk toenemen. En
niet te vergeten: Fietsen en wandelen van en naar ons buitengebied wordt een heel stuk moeilijker.
De kern Budschop kan wel over de brug uit de dorpskern rijden maar moeilijk binnenkomen vanwege de
afwaardering van de weg ”Aan Vijftien” en het inrijverbod van de Brugstraat. Door de afsluiting van de Rijksweg
Zuid (5) neemt de verkeersstroom dwars door de kern van Budschop flink toe. Dat geldt ook voor Winnerstraat (4)
en de Uliker naar Brug Veertien.
Deze zogenaamde verbeteringen kosten de belastingbetaler 20 miljoen en dienen geen enkel Nederweerts
belang. HET IS EEN KAT IN DE ZAK ! Het is een provinciale weg, die ons opgedrongen wordt voor minstens
duizend euro per Nederweerts gezin! .

WIJ VINDEN DIT EEN VERKEERD PLAN.
Deelt u onze zorgen geef dan alstublieft blijk van uw steun op:

http://randwegnederweertproblemen.petities.nl

Randweg: wat gaat er in de Kern gebeuren?

Een randweg verbindt ruwweg McDonalds via de rotonde Molenweg en nog een aansluiting ter hoogte van
Strateris met de huidige N266 langs de Zuid-Willemsvaart.
Alle andere wegen, die een randweg kruisen, zoals de Bloemerstraat en Bosserstraat worden afgesloten. De N266
in de bebouwde kom wordt verkeersluw gemaakt en wordt gedeeltelijk afgesloten (5). De doorgang naar
Randweg Zuid (N275) wordt hierdoor geblokkeerd.
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245%
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218%

Kijk voor de toename van het verkeer in andere straten van Nederweert op:

www.randwegnederweertproblemen.nl
Ook via deze website kunt u de petitie ondertekenen.
Heeft u geen PC of Internet, dan kunt u dit formulier ook ondertekenen en in de brievenbus stoppen op de
Loverstraat 13.
Naam:

Woonplaats:

Handtekening:

Ook niet ondertekende flyers mogen hier gepost worden, zodat deze hergebruikt kunnen worden.
Wilt u ons financieel steunen, dan kunt u uw bijdrage storten op rek.nr. NL59 INGB 0002181555 t.n.v. E. Heemstra
o.v.v. Randweg
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