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Vraag
Eind 2016 is de verkeersveiligheid van de Griendtsveenseweg door enkele tragische ongelukken zeer
negatief in het nieuws gekomen. Omwonenden, de Gemeente en de politiek waren geschokt en hebben
allen hun zorgen geuit. Volgens het Eindhovens Dagblad zijn er ook diverse gesprekken gevoerd met
gemeente Horst aan de Maas, om de verkeersveiligheid van de Griendtsveenseweg te bespreken. De
Gemeente Deurne zou het verkeer op de Griendtsveenseweg ook gaan onderzoeken.
Wat is uit deze onderzoeken en gesprekken naar voren gekomen? Welke maatregelen zijn er in 2017
getroffen?
Er heerst bij omwonenden ook veel zorgen over de kruising Voorpeelweg - Griendtsveenseweg. Voornamelijk snelheid in combinatie met de flauwe bocht die daarna volgt zorgt voor onveilige situaties.
Verkeersremmende maatregelen op deze kruising zijn gewenst. Wat zijn de mogelijkheden om een
verhoging aan te brengen op deze kruising?
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Antwoord:
Het gaat hier om de Griendtsveenseweg tussen de Snoertsebaan en de grens met de
gemeente Horst aan de Maas.
Naar aanleiding van door u genoemde ongevallen zijn gesprekken met de gemeente Horst
aan de Maas gevoerd en heeft de gemeente snelheidsmetingen verricht. Daarnaast heeft
de politie snelheidscontroles uitgevoerd.
Uit de snelheidsmetingen van de gemeente blijkt dat er op een paar weggedeelten de
maximumsnelheid(60km/uur) werd overschreden.
Naar aanleiding hiervan zijn in de zomer van afgelopen jaar extra drempels aangelegd
(figuur 1.)

Figuur 1. Drempels Griendtsveenseweg

De snelheidscontroles en drempels hebben er toe geleid dat de snelheid is afgenomen.
Kruising Griendtsveenseweg - Voorpeelweg
Signalen over onveilige verkeerssituaties op deze kruising hebben ons (nog) niet bereikt.
Uit snelheidsmetingen blijkt dat de gemiddelde snelheid hier 56,4 km/uur bedraagt waar
60 km/uur is toegestaan. Op basis van deze snelheidsmetingen is er voor de gemeente op
dit moment geen aanleiding om maatregelen (bijvoorbeeld een verhoging) op deze kruising
te treffen.
Als inwoners van de gemeente Deurne vragen hebben over de openbare ruimte kunnen ze
hier een melding openbare ruimte indienen. Dit kan via de website van de gemeente
Deurne. Vanuit deze melding nemen we vervolgens contact op met de omwonenden.
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