Vergadering werkgroep wonen en woonvoorzieningen 21 mei 2012
Aanwezig bij vergadering Joris Snoeren namens Gemeente Leudal en Fons Timmermans namens
werkgroep buitengebied.
Wij hebben Joris Snoeren uitgenodigd omdat er vanuit de bewoners van de Sebastiaanstraat en
Antoniusstraat veel klachten binnen komen over verkeershinder, vooral zwaar verkeer.
Er heeft een meting plaatsgevonden waarbij de aantallen binnen de norm waren, er is echter geen
rekening gehouden met de geluidsoverlast.
De punten die wij aangekaart hebben bij het GVVP zijn geen van allen opgenomen (betreft situaties
binnen de bebouwde kom).
Wij zijn van mening dat de gemeente duidelijkheid moet geven naar de bewoners hierover.
Onze vraag aan Joris is, hoe kunnen wij de klachten duidelijk maken naar de gemeente toe.
Zijn tot de conclusie gekomen om een enquête op te stellen, waarbij de gemeente ons gaat helpen.
Joris gaat samen met Dhr. Stevens kijken hoe deze op te stellen. Streven is dat deze volgende week
klaar is en uitgedeeld kan worden. De leden van de werkgroep gaan de enquête zelf bij de bewoners
ophalen. Vervolgafspraak plannen met kernwethouder Jo Smolenaars, portefeuille houder Mart
Janssen en bewoners van de Sebastiaanstraat en Antoniusstraat (streven voor vakantie).
De volgende punten worden genoemd die in de enquête opgenomen moeten worden.
•
•
•
•
•

Tijdstip overlast (’s-morgens, ’s-nachts, ’s-avonds)
Welk soort verkeer
Woont u bij drempel/wegversmalling?
Frequentie overlast
Eigen inbreng bewoners voor oplossingen

Ook wordt er nog even gesproken over de klachten die er zijn bij de brug, deze valt echter niet onder
het beheer van de gemeente. Rijkswaterstaat is hiervoor verantwoordelijk.
Fons laat weten dat er op 20 juni een fietstocht gepland is, om te bekijken hoe het buitengebied van
Ell er bij ligt en waar de knelpunten liggen.
Joris en Fons verlaten de vergadering.
Corrie geeft aan dat de afspraak met de senioren nog volgt. Een belangrijk punt hierbij is het eetpunt,
duidelijk aangeven wat de mogelijkheden zijn.
Datum volgende vergadering in afwachting van enquête.

