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0 5 SEP. 2016 
Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief delen wij u het volgende mede. 

Vraag 1 
U stelt dat u de verkeersveiligheid gaat vergroten door van de kruising een voorrangskruising 
te maken die de verkeerslichten overbodig maakt. Echter u geeft daarbij direct aan dat er 
snelheid beperkende maatregelen worden genomen vanwege knelpunten die buurtbewoners 
ervaren bij het oversteken van de weg. Waarom kiest de gemeente niet voor het handhaven 
van (andere) verkeerslichten om dit probleem op te lossen? 

Antwoord vraag 1 
De verkeerslichten zijn technisch afgeschreven en de afname van de verkeersintensiteit op 
de Kaldenkerkerweg zijn de aanleiding om te onderzoeken wat de meest geschikte 
kruispuntvorm is om de verkeersveiligheid op de Kaldenkerkerweg te waarborgen. Uit de 
uitgevoerde kruispuntanalyse (de zogenaamde doofprocedure) blijkt dat het kruispunt qua 
intensiteit en wachttijd voldoet aan de criteria voor de verwijdering van de verkeerslichten. 
Daarnaast blijkt uit deze analyse ook dat een voorrangskruispunt de meest geschikte 
kruispuntvorm is om de verkeersveiligheid en doorstroming op dit kruispunt te verzekeren. 

Vraag 2 
Wat zouden de kosten zijn van de vervanging van de verkeerslichten en wat zijn de kosten 
van de aanpassing met de snelheidsremmende maatregelen (zoals uitbuigingen rijstrook en 
plaatsen van displays) op de Kaldenkerkerweg? 

Antwoord vraag 2 
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De beheer- en onderhoudskosten waren geen hoofdargument bij het nemen van de 
beslissing over de nieuwe kruispuntvorm. Vanzelfsprekend zijn de kosten wel inzichtelijk 
gemaakt. Voor het vervangen van de verkeerslichten dient een bedrag van € 232.000 in de 
begroting te worden vrijgemaakt. Voor de realisatie van een voorrangskruispunt, 
snelheidsremmende maatregel en twee (tijdelijke) snelheidsdisplays is dit€ 65.000. 

Vraag 3 
Wat is de reden voor het negeren van de wens van de buurtbewoners en de meerderheid 
van de mensen die de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen en retourneren ? 
Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

Antwoord vraag 3 
Hoofddoel is het verzekeren/vergroten van de verkeersveiligheid. De Kaldenkerkerweg heeft 
in de afgelopen jaren mede door de realisatie van de A74 en Keulse Barrière een andere 
verkeersfunctie gekregen. Daarnaast is het aantal verkeersbewegingen drastisch gedaald 
naar circa 7.000 motorvoertuigen per etmaal in 2015. 
Bij dergelijke lager belaste wegen is er sprake van een ongeloofwaardige 
verkeerslichtenregeling met een toename van het negeren van rood licht, met verhoogd 
risico op ernstige (letsel)ongevallen. Uit de enquête blijkt dat veel buurtbewoners de snelheid 
van het verkeer op de Kaldenkerkerweg als knelpunt ervaren (zie enquêteresultaten). Ook 
ervaart men het oprijden of oversteken met de auto, fiets en te voet als knelpunt. Deze 
knelpunten zijn alle snelheid gerelateerd. Door de realisatie van een voorrangskruispunt, een 
snelheidsremmende maatregel in de helling, het aanbrengen van een doorgetrokken as 
markering (inhaalverbod) en de plaatsing van twee snelheidsdisplays, worden juist deze 
knelpunten aangepakt. Het maken van grove snelheidsovertredingen wordt hiermee 
voorkomen. Het opnieuw in werking zetten van de verkeerslichtenregeling lost de 
aangegeven knelpunten niet op. Bovendien blijkt uit de samen met de werkgroep van 
buurtbewoners uitgevoerde kruispuntanalyse en onze eerdere ervaringen dat een 
voorrangskruispunt het meest geschikt is om verkeersveiligheid op het kruispunt te 
verbeteren. 

Vraag 4 
In uw brief aan de buurtbewoners (van 27 juni 2016) geeft u aan dat u deze buurtbewoners 
graag wilt bijpraten op een informatieavond, die op 13 juli jongstleden plaatsvond. Welke 
toegevoegde waarde heeft zo'n avond - en de enquête - als uw besluit al vaststond en niet 
afwijkt van hetgeen u vorig jaar al presenteerde ? 

Antwoord vraag 4 
Door het houden van een inloopavond is aan buurtbewoners de gelegenheid gegeven om 
eventuele vragen te stellen en/of op-/aanmerkingen over de gekozen 
verkeersveiligheidsmaatregelen aan te geven. Dit naar aanleiding van het proces dat wij 
samen met de buurtbewoners doorlopen hebben. Ook konden zij de nieuwe 
ontwerptekeningen van de gekozen oplossingen voor verbetering van de verkeersveiligheid 
inzien. De buurtbewoners kennen de verkeerssituatie het beste en konden nog praktische 
op- en aanmerkingen aandragen. Zowel de in de enquête genoemde knelpunten als de 
tijdens de inloopavond aangedragen op-/aanmerkingen laten blijken dat er weldegelijk 
sprake is van een toegevoegde waarde. De gekozen oplossing kan hierdoor namelijk zo 
goed mogelijk worden uitgevoerd waarbij het grootste belang, de verkeersveiligheid, gediend 
is. 

Vraag 5 
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Volgens het wijkoverleg heeft er in het afgelopen jaar geen enkele terugkoppeling 
plaatsgevonden over de plannen/mogelijkheden, ook geen overleg met de buurt of het 
wijkoverleg, dat dan ook niet te spreken is over het gevolgde proces, zo vertelde ze op 13 
juli. Herkent u zich hierin en zo ja, waarom koos u daarvoor ? 

Antwoord vraag 5 
Tijdens de vorige informatieavond van 21 juli 2015 is met de aanwezigen (waaronder ook het 
Wijkoverleg) afgesproken dat: 

zij antwoord zouden krijgen op alle 61 tijdens de informatieavond gestelde vragen; 
er opnieuw een verkeersmeting zou worden verricht; 
er opnieuw een visuele kruispunttelling verricht zouden worden; 
de gemeente een enquête zou laten uitvoeren door een extern ingenieursbureau. 

Op basis van de uitkomsten zou opnieuw een beslissing over de kruispuntvorm worden 
genomen. 
Twee buurtbewoners hebben, zoals afgesproken tijdens de informatieavond, namens de 
bewonersgroep deelgenomen aan de visuele kruispunttelling. Daarnaast zijn de vragen in de 
enquête samen met een van de buurtbewoners opgesteld. Alvorens het nemen van de 
beslissing over de kruispuntoplossing, is deze bewoner geïnformeerd over de strekking van 
het nieuwe voorstel en over de resultaten van de nieuwe verkeersmeting en kruispunttelling. 
Vervolgens is de beslissing over de nieuwe inrichting van het kruispunt en de 
snelheidsremmende maatregelen genomen. De buurtbewoners zijn vervolgens via de 
bewonersbrief hierover geïnformeerd en uitgenodigd voor de inloopavond. 

Vraag 6 
Tijdens de "informatiemarkt" op 13 juli zei een buurtbewoner, tevens ter zake deskundige, 
dat het geschetste plan technisch en praktisch onuitvoerbaar is (problemen met inrijden 
i.v.m. geparkeerde voertuigen, doorgang is te smal), en een calamiteiten in-/uitgang 
ontbreekt voor zowel hulpdiensten als vluchtende wijkbewoners (elke verkeersstroom loopt 
via dezelfde smalle in-/uitweg) dus rijst de vraag waarom u toch aan uw plan vasthoud en 
welke invloed de bewoners nog kunnen uitoefenen ? 

Antwoord vraag 6 
De stelling van de buurtbewoner is in onze ogen niet correct. Het gepresenteerde ontwerp 
voldoet aan alle verkeerstechnische en verkeerskundige eisen, zodat in- en uitrijden, 
doorstroming en veiligheid gewaarborgd zijn. Het gepresenteerde ontwerp wordt nog 
omgezet in een definitief ontwerp. Van de op-/aanmerkingen die tijdens de inloopavond zijn 
aangegeven, wordt nog bekeken of deze meegenomen kunnen worden in het definitief 
ontwerp. De door de bewoners aangedragen verkeersveiligheids-knelpunten worden met de 
gepresenteerde maatregelen waar mogelijk mee aangepakt. Daarnaast nemen wij als 
wegbeheerder onze verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid. 

Vraag 7 
Met het signaal in uw brief, dat het besluit al vast staat maar er evengoed een 
"inloopbijeenkomst" is voor vragen en opmerkingen, is het niet zo raar dat de opkomst op 13 
juli matig was. Was de avond slechts met de bedoeling om een collegebesluit te verdedigen 
en de bewoners aan te geven dat zij bedankt worden voor de inbreng en moeite, maar in 
feite geen enkele invloed kunnen uitoefenen ? 
Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
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Antwoord vraag 7 
De inloopavond was, zoals aangegeven in de bewonersbrief, bedoeld om de buurtbewoners 
te informeren over de verbetering van de verkeersveiligheid en over de gekozen oplossing, 
die deels is ontstaan uit de input van omwonenden. Daarnaast was de inloopavond bedoeld 
om hen de gelegenheid te geven vragen te stellen en/of op-/aanmerkingen op het 
concept/voorlopig ontwerp aan ons door te geven. De ontwerptekeningen lagen daarom ter 
inzage en deskundigen van gemeente, Politie en WN afdeling Venlo waren aanwezig om 
antwoord te geven op vragen en/of op-/aanmerkingen van bewoners. Tenslotte zijn de 
gestelde vragen en op-/aanmerkingen opnieuw bekeken en is hierover schriftelijk 
terugkoppeling gegeven aan de aanwezigen, het Wijkoverleg en de groep buurtbewoners die 
vanaf het begin op eigen initiatief betrokken zijn geweest bij het proces. Het Wijkoverleg en 
de aanwezige bewoners hebben goede vragen gesteld en inbreng geleverd. In de bijlage 
treft u het overzicht met de beantwoording van de vragen en op-/aanmerkingen aan. 

Vraag 8 
Als dit college stelt dat de buurt bestuurt, dat we loslaten in vertrouwen richting onze burgers, 
waar blijkt dit dan uit in uw houding en reactie naar de buurtbewoners in dit voorbeeld ? 
Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

Antwoord vraag 8 
Als wegbeheerder is en blijft de gemeente Venlo (wettelijk) verantwoordelijk en aansprakelijk 
voor de verkeersveiligheid op de weg. Door de kruispuntvorm aan te passen en aanvullende 
snelheidsmaatregelen te nemen, wordt de verkeersveiligheid verbeterd. In de nieuwe situatie 
zullen weggebruikers zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen bij het oprijden, 
oversteken en passeren van het kruispunt. Zij kunnen zich dan immers niet meer afhankelijk 
opstellen ten aanzien van de techniek van de verkeerslichten maar kunnen veiliger 
oversteken doorzelf bewust beter op te letten. Dit sluit juist aan bij de filosofie 'loslaten in 
vertrouwen'. Dit is overigens al een tijdje zo, omdat de verkeerslichten op knipperen staan, 
terwijl er nog geen aanvullende maatregelen zijn genomen. Daarnaast heeft een aantal 
buurtbewoners vanaf de start van de proef op eigen initiatief actief inbreng gegeven in het 
proces zoals dit gelopen is. De buurt en het Wijkoverleg hebben dus weldegelijk inbreng 
gehad in de planvorming en een goede bijdrage geleverd aan de verkeersveiligheid door de 
knelpunten inzichtelijk te maken waarmee de deskundigen op zoek zijn gegaan naar de 
meest geschikte oplossing voor deze verkeersveiligheidsknelpunten. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Venlo 
de secretaris de burgemeester ----G~·~~~ '/o 

Antoin Scholten 
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NIETS DOEN, OOK ZONDER VERKEERSLICHTEN IS DE VERKEERSSITUATIE GEEN 
PROBLEEM 
HET OPNIEUW IN WERKING ZETIEN VAN DE VERKEERSLICHTENREGELING 
HET AANBRENGEN VAN INRITCONSTRUCTtES OP DE TWEE ZIJWEGEN VAN DE 
KALDENKERKERWEG, ZOALS OP HET KRUISPUNT MET DE PAPEGAAISTRAAT EN DE 

C WILLEM VAN BOMMELSTRAAT 
HET NEMEN VAN SNELHEIDSVERLAGENDE MAATREGELEN OP DE 
KALDENKERKERWEG, ZOALS BIJVOORBEELD EEN VLUCHTHEUVEL 
ANDERS, NAMELIJK 

E (Anders, nameijk) zijn de 35 reacties als volgt in Ie delen: 
1Brotonde 
7 snelieidscontrole (pem,inenl) 
3zebra 
rest divers van bomen kappen, niks doen, verkeerslichten weer aan zetten tol parkverbod 
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IK KAN MET DE AUTO LASTIG DE KALDENKERKERWEG OPRIJDEN OF OVERSTEKEN 
IK KAN MET DE FIETS OF TE VOET LASTIG DE KALDENKERKERWEG OPRIJDEN OF 
OVERSTEKEN 

C HET VERKEER OP DE KALDENKERKERWEG HEEFT EEN TE HOGE SNELHEID 
HET UITZICHT RICHTING KALDENKERKERWEG IS SLECHT 

E DE VERKEERSSITUATIE OP HET KRUISPUNT IS ONOVERZICHTELIJK 
IK HEB LAST VAN GELUIDSOVERLAST OF TRILLINGSHINDER 
VANWEGE DE NIET WERKENDE VERKEERSLICHTEN NEEM IK EEN ANDERE ROUTE 
EN VERMIJD IK HET KRUISPUNT 
IK ERVAAR ANDERE KNELPUNTEN, NAMELIJK 

1 IK ERVAAR OP DIT MOMENT GEEN KNELPUNTEN 

Opvallend is dat van de 40 maal I geen knelpunten er bij vraag 5 27 zeggen niks doen 
Veel reacties dat G andere route geen optie is. 
Velen ervaren het heel gevaartijk voo r kinderen, ouderen en slec ht lerbeen 

Rijlabels Aantal van straatnaam 
Doctor Poelsplefn 
Herman Pot1feter5tr11t 
Herto1Albertstr11t 
Herto1in lsabell1straat 
Johannes Boscostraat 
Kaldenkerkerweg 
Kapelaan Nausstraat 
KarelVLaan 
Papegaaistraat 
Phlllpslllaan 
Ursullnenstraat 
Van Aragonstraat 
Van Castillestraat 
Van Vogelsanckstraat 
Venlo 
Venlo Oost 
WIiiem van Bommelstraat 
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