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Vrijdag 15 december ontvingen wij uw RIB met betrekking tot het vrachtwagenverbod
dwarsverbindingen. Daarin maakt u bekend dat het college heeft besloten tot het instellen van twee
vrachtwagenverboden (Leenderweg en Valkenierstraat). U geeft aan dat zowel een
advocatenkantoor als de lokale politie als de verkeerswerkgroep daarbij betrokken zijn. In de laatste
alinea van de brief zegt u weer te wachten met de daadwerkelijke instelling van de verboden i.v.m.
bezwaar- en beroepsperiode.
In de krant van vrijdag 15 december meldt u dat er met de politie geen afspraken zijn gemaakt voor
het uitoefenen van toezicht. Maar, zo zegt u in de krant, de gemeente heeft eigen toezichthouders
die er alert op zijn. Ook zegt u zelf dat u er alles aan doet om het vrachtverkeer uit het centrum te
mijden en u zegt dat de situatie op de Leenderweg levensgevaarlijk is.
Hierover de volgende vragen aan u.
1. Waarom heeft u zolang gewacht met het instellen van dit verbod, nadat ik u op 29 juni al
had gevraagd om die stap te zetten?
2. Hoe rijmt u dat met uw eigen opmerking dat de situatie op de Leenderweg levensgevaarlijk
is?
3. En als die situatie zo levensgevaarlijk is, waarom dan niet een klein risico lopen op
bezwaren, om levensbedreigende situaties te voorkomen, zeker in deze donkere tijd?
4. De borden worden nog niet geplaatst. Heeft u geen vertrouwen in de adviezen die u hebt
ontvangen van het advocatenkantoor (niet de goedkoopste), de politie en de
verkeerswerkgroep?
5. Waarom is er ook geen advies ingewonnen bij de Valkenswaardse afdeling van Veilig
Verkeer Nederland?
6. Welke toezichthouders bedoelt u en waar halen zij de bevoegdheid vandaan om op te
treden tegen strijdig gedrag met het RVV i.v.m. het verbodsbord?
7. Al zou u boa’s hebben bedoeld i.p.v. toezichthouders, waar hebben zij dan hun bevoegdheid
om hier op te treden?
8. Als u aangeeft dat toezichthouders of boa’s in Valkenswaard die bevoegdheid hebben dan
ontvang ik graag de toezegging dat u die ons schriftelijk aantoont. Kunt u dat toezeggen?
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