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De LokaleDemocraten hebben de afgelopen weken vele vragen gekregen betreffende de (mogelijke) verkeers- en
parkeerproblematiek aan de Ariënsstraat te Tegelen, welke zich voor kan doen nu een fastfoodrestaurant,
bouwmarkt en tuincentrum zich daar hebben gevestigd. We maken ons ernstig zorgen over deze (toekomstige)
verkeers- en parkeerproblematiek en de veiligheid in het algemeen.
Hieronder enkele opmerkingen en vragen van omwonenden van de Ariënsstraat te Tegelen:


“De Ariënsstraat ligt evenwijdig aan de A73 en vormt de verbinding tussen de Venloseweg/A73 en de
Kaldenkerkerweg en is daarnaast een belangrijke ontsluitingsweg voor wijken in Tegelen. Verder is er een
brandweerkazerne gevestigd vanwaar met spoed wordt vertrokken in geval van nood/incidenten. Is er
voldoende rekening gehouden met het te verwachten totale verkeersvolume, in het bijzonder tijdens de
piekmomenten?”



“De ontwikkeling van een bouwmarkt, tuincentrum en een inmiddels opgeleverd fastfoodrestaurant aan de
Ariënsstraat in Tegelen heeft nieuwe verkeersbewegingen tot gevolg. Daarnaast zullen deze
ontwikkelingen een nieuwe parkeervraag genereren. Is er rekening gehouden met voldoende
parkeergelegenheden, nu al blijkt dat alleen het fastfoodrestaurant al ruim een derde van de
parkeermogelijkheden in beslag neemt?”



“Nu de ontwikkeling aan de Ariënsstraat bijna is afgerond zijn er ook 2 nieuwe (lage) rotondes aangelegd.
Is de raad zich ervan bewust dat o.a. deze rotondes tot onveilige situaties kunnen leiden voor fietsers welke
naar fastfoodrestaurant, bouwmarkt, en/of tuincentrum willen fietsen?”

Op grond van het bovenstaande hebben wij, LokaleDemocraten de navolgende vragen:
1.

Is het College bereid om, een nieuwe verkeer- en parkeeranalyse uit te laten voeren? Zo ja,
wanneer kunnen we deze verwachten? Zo nee, waarom niet?

2.

Is het College bereid om, een nieuwe analyse uit te laten voeren aangaande de veiligheid
van een lage rotonde en brandweerkazerne aan de Ariënsstraat te Tegelen? Zo ja, op welke
termijn kunnen wij deze verwachten? Zo nee, waarom niet?

3.

Is het College bereid om, aanpassingen te doen aan de infrastructuur ten goede van de
veiligheid voor de burger en om overlast te voorkomen? Zo ja, welke aanpassingen en op
welke termijn? Zo nee, waarom niet en welke andere mogelijkheden zijn er nog om
problemen enigszins te verhelpen?
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