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Motie vreemd 30 km 

 
De raad bijeen op 25 november 2021 in behandeling nemende een Motie 
vreemd aan de orde van de dag betrekking hebbende op het vastleggen van 
een planning ten aanzien van de effectieve doorvoering Nul plus maatregelen 
voortvloeiende uit het gebiedsakkoord grenscorridor N69.  
 
In overweging nemende dat:  

• Het nieuwe tracé N69 is open gesteld voor het verkeer.  

• Met de openstelling ten dele invulling is gegeven aan één van de 

ambities zoals beschreven in het gebiedsakkoord.  

• Het gebiedsakkoord “zoals verwoord in de inleiding “ inzet op een 

totaaloplossing in zake de leefbaarheid en bereikbaarheid.  

• Daarbij ook lokaal maatregelen dienen te worden getroffen ter 

bevordering van de leefbaarheid.  

• Éen van de maatregelen (de zogenaamde Nul Plus maatregelen) doelt 

de effectieve invoering van 30 KM zone binnen de bebouwde kom.  

• Steeds meer straten binnen de bebouwde kom ook effectief worden 

ingericht als 30 KM, denk daarbij aan verkeersmaatregelen Dommelen 

Zuid, maar ook Kreijenbeek en andere.  

• Onze inwoners in toenemende mate blijk geven van de wens om ook in 

andere straten in te richten als 30KM zone, de raamaffiches aan de 

Dijkstraat, Waalreseweg, Peperstraat en Unastraat getuigen hiervan.  

• Het gebiedsakkoord niet verplicht tot onmiddellijke invoering maar een 

gefaseerde in functie van de mogelijkheden citaat: Verblijfsgebieden 

liften mee met beheer en onderhoud.  

• Voor zover de raad bekend Valkenswaard geen planning heeft 

opgesteld waarin is aangegeven wanneer welke straten naar 

verwachting conform de verplichtingen voortvloeiende uit het 

gebiedsakkoord, worden ingericht als 30 km zone.  

• Het voorgaande zorgt voor een grote mate van onzekerheid onder 

onze inwoners.  

• Op korte termijn een geactualiseerd mobiliteitsplan dient te worden 

vastgesteld.  

Verzoekt het college:  
Een planning op te maken waarin inzichtelijk is gemaakt wanneer welke 
straten binnen de bebouwde kom naar verwachting worden ingericht als 30 
km zone en deze planning onderdeel uit te laten maken van het 
mobiliteitsplan.  
En gaat over tot de orde van de dag.  
Jos Peters, namens H&G, Helder en Gedreven 
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