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2017-174
Versnelde aanleg spitsstroken A2 Weert-Eindhoven

Concrete vragen

De gemeenteraad van Weert heeft op 12 juli raadsbreed een motie
aangenomen (bijgevoegd), waarin het college van Weert wordt
opgeroepen om te gaan lobbyen om zo snel mogelijk te starten
met de aanleg van spitsstroken op de A2 tussen Weert en Eindhoven.
1. Is deze motie bij het College bekend?
2. Zo ja, is het College bereid om deze lobby te steunen?
Motie
Onderwerp: Versnelde aanleg spitsstroken A2 Weert-Eindhoven
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 12 juli
2017,
Overwegende dat:
· gebleken is dat de verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven
voorlopig geen
doorgang vindt, omdat deze landelijk kennelijk geen prioriteit heeft,
Draagt het college op om:
· Een actief lobbytraject in te zetten in samenwerking met de
omliggende gemeenten in
de Keyport-regio, de Provincie Limburg en de Provincie NoordBrabant om alsnog zo snel mogelijk te starten met de aanleg van
spitsstroken op de A2 tussen Weert en Eindhoven;
en gaat over tot de orde van de dag,
Alle fracties.

Ambtelijk advies

Datum:
Advies:
De vragen als volgt beantwoorden
1. Ja.
2. Leudal heeft in de achterliggende jaren altijd de regionale lobby
gesteund die tot doel heeft de bereikbaarheidsproblemen vanwege de
verkeersdoorstroming op de A2 tussen Het Vonderen en Eindhoven te
agenderen bij het Rijk.
De lobby heeft in 2015 o.a. geresulteerd in het besluit van de
Minister om een zgn. MIRT onderzoek uit te voeren voor de A2
Weert-Eindhoven.
Rondom de uitvoering van dit onderzoek hebben de direct betrokken

gemeenten zich verenigd in het “Platform A2”. Dit platform heeft als
doelstelling om een oplossing voor de bereikbaarheidsproblematiek in
Midden-Limburg en de zuidelijke regio Eindhoven dichterbij te
brengen. Dit zijn de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende,
Nederweert, Valkenswaard en Weert.
Leudal blijft via het Regionaal MobiliteitsOverleg Midden-Limburg,
waarin ook Weert en Nederweert participeren, betrokken en zal
lobby-activiteiten die een oplossing van doorstromingsproblemen op
de A2 dichterbij brengen, blijven steunen.
3.
4.
Akkoord college of
portefeuillehouder
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