
Geachte Raadsleden, geachte Burgemeester en Wethouders, geachte overige aanwezigen.

Gaarne maak ik gebruik van de gelegenheid die mij is geboden om u toelichting te geven op het 
voorliggende plan om het sluipverkeer door onze dorpen, en Beesd in het bijzonder te 
ontmoedigen.

Ik woon inmiddels bijna 32 jaar in Beesd aan de doorgaande route door het dorp. En ik ben van 
mening dat dit de doorgaande route moet blijven, maar alleen voor Beesd en omliggende dorpen 
en niet een functie moet hebben als extra rijstrook van de A2. 500 voertuigen per uur als het 
tegen zit met daartussen ook grote vrachtwagen combinaties met Oost-Europese kentekens, 
dragen niet bij aan de doorstroming van lokaal verkeer en leidt tot extra druk op de kleine 
woonstraten. Over de gevolgen voor de leefbaarheid voor de aanwonenden kan ik u 
verschillende verhalen vertellen, met inbegrip van voetgangers die voor hun leven op zij moeten 
springen, lekkage en verzakking van woningen, agressieve bejegening tussen weggebruikers 
onderling of minimaal problemen om het erf te verlaten. Het is wachten op het eerste dodelijke 
ongeval.

Als bewonersgroep zijn wij al sinds 2016 met de achtereenvolgende wethouders in gesprek om te 
komen tot maatregelen om overlast te beteugelen. Dat is ons niet gemakkelijk gemaakt. Voordat 
ik hier kon staan om mij tot u te richten, hebben wij al verschillende ambtelijke drempels 
moeten passeren.

Ontvangst door een jongste verkeersmedewerker die ons verzekert dat het de aandacht van de 
gemeente heeft en dat het probleem bekend is. Een half jaar later is de medewerker weer 
vertrokken. Enfin, vier medewerkers later zijn we in gesprek gekomen met Erwin Happel die wel 
de moeite heeft genomen om naar ons te luisteren en die nu al geruime tijd betrokken is.

Wij snappen ook wel dat voor een effectieve oplossing, de gemeente aangewezen is op de 
samenwerking met de provincie en met Rijkswaterstaat, en ook dat deze instanties elk hun 
eigen prioriteitsstellingen hebben.  Toch ben ik van mening dat van de gemeente een 
doortastend optreden verwacht mag worden, zelfs indien het risico bestaat dat de gemeente op 
onderdelen kan worden teruggefloten door andere overheidsinstanties, inclusief de 
bestuursrechter. Soms moet je je nek durven uitsteken. En ik verwacht dat andere gemeenten 
een goed voorbeeld zullen volgen. Want de sluipverkeersproblematiek komt op veel plaatsen 
voor die in de buurt van drukke snelwegen liggen. Onlangs is door NOS op 3 daarover nog een 
reportage gemaakt.

Voor u ligt een plan van wethouder Goossens dat tot stand gekomen is door consultatie van vele 
partijen. En ik denk dat dit een minimum is. Maar beter een halfbakken maatregel dan helemaal 
niets doen en weer vooruitschuiven. Want de druk op het lokale wegennet wordt van jaar tot 
jaar groter. Toch wil ik u nog even herinneren aan het beginsel van proportionaliteit. Iedere 
maatregel moet een positieve balans hebben van voor- en nadelen. Ik wil daarom op deze plaats 
nog eens pleiten voor dynamische maatregelen, die alleen van kracht zijn op de uren dat de A2 
overbelast is, en niet in Beesd of Rhenoy overlast veroorzaken op andere uren van de week.

In het bijzonder geldt dat voor het toepassen van een éénrichtingsverkeer als maatregel. 
Waarom niet een verkeersbesluit nemen dat het in het belang van de verkeersveiligheid  
éénrichtingsverkeer instelt bij een te grote verkeersdrukte, en de maatregel opheft bij rustiger 
verkeer.

U hebt kennis kunnen nemen van onze documentatie over de sluipverkeersproblematiek in 
Beesd, en ook de visie daarop van Veilig Verkeer Nederland, die onze conclusies ondersteunt.
Wij hopen als bewonersgroep te mogen rekenen op uw wijsheid.
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