VERKEERSMAATREGELEN DOORGAANDE ROUTE WAGENBERG
Samenvatting project
Al jarenlang krijgt de gemeente klachten over een te hoge snelheid van het verkeer op de
doorgaande route door Wagenberg (Brouwerijstraat, Dorpsstraat en Withuisstraat). Dit wordt
bevestigd door verkeersmetingen die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Samen
met de Dorpsraad Wagenberg heeft de gemeente een plan gemaakt voor het treffen van
verkeersmaatregelen op diverse locaties.
Het gaat om de volgende maatregelen:
• 5 setjes versmallingen / asverspringingen;
• 3 zebrapaden;
• Invoeren éénrichtingsverkeer op de Postweg;
• Instellen vrachtwagenverbod op de Parallelweg, tussen de Brouwerijstraat en
Wagenstraat;
• Plaatsing permanente snelheidsinformatiedisplay op de Brouwerijstraat;
• Plaatsing verkeersspiegel op de kruising Hoevenseweg – Withuisstraat;
Doelstelling
• Verlagen van de gemiddelde snelheid, zodat minimaal 75% van de voertuigen 40
km/u of minder rijdt;
• Verhogen van het veiligheidsgevoel;
• Vergroten van de leefbaarheid van het dorp Wagenberg.
Betrokkenen
• Dorpsraad Wagenberg: klankbord voor gemeente, medeopsteller plan
• Busmaatschappij Veolia: toetsing plan m.b.t. doorgang
• Provincie Noord-Brabant: subsidieverstrekker.
Proces
• 22 april 2009: startoverleg Dorpsraad - gemeente
• 27 mei 2009: vervolgoverleg Dorpsraad - gemeente
• 22 juli 2009: informatieavond belangstellenden
• Augustus 2009: verwerken reacties op tekening
• September 2009: indienen project bij GGA-regio Breda voor subsidie;
• 26 november 2009: vaststelling regionaal uitvoeringsprogramma 2010, inclusief dit
project, door regiobestuur;
• 30 november 2009: indienen subsidieaanvraag bij provincie;
• 14 april 2010: ontvangst subsidiebeschikking van provincie.
Planning
Zodra zeker was dat de provincie financieel zou bijdragen aan dit project, is gestart met de
voorbereiding van de uitvoering. Dit betekent in ieder geval nadere afstemming met
busmaatschappij Veolia over de ruimte tussen de elementen, zodat de doorgang van de
bussen verzekerd is. Volgens de regels van de provincie dient de aanbesteding en gunning
van het project in 2010 plaats te vinden. Het streven is erop gericht de uitvoering in het
najaar van 2010 te laten plaatsvinden, omdat dit het juiste seizoen is voor het aanbrengen
van de beplanting.

Communicatie
Belangstellenden worden via de Dorpsraad, de gemeentelijke website en ’t Carillon op de
hoogte gehouden van het verdere traject. Zodra de uitvoeringsdatum bekend is, zal dit in
ieder geval via ’t Carillon worden bekendgemaakt.
Projectleiding
Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid: Jan van Gurp
Ambtelijk projectleider: Melissa Simons
Toezichthouder: Corné van Gils
Informatie
Voor meer informatie over het ontwerp kunt u terecht bij mevrouw M. Simons,
beleidsmedewerker verkeer en vervoer. Voor meer informatie over de uitvoering kunt u
terecht bij de heer C. van Gils, werkvoorbereider/toezichthouder wegen en verkeer. Beiden
zijn te bereiken via e-mailadres gemeente@drimmelen.nl of telefoonnummer 0162 – 69 01
90.
Laatste nieuws

