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Geachte heer W. van Loon, mevr. E. Hendriks en L. Beckers
Hierbij willen wij graag alsnog de ontvangst van uw brief d.d.23 oktober 2020
bevestigen. Deze hebben wij op 27 oktober 2020 in goede orde ontvangen en
geregistreerd met kenmerk 2020.16596. De brief richt zich voornamelijk op de Smits van
Oyenlaan en het aldaar (te) hard rijden, en is daarom reeds op 11 november
jongstleden met burgemeester dhr. Houben, dhr. Van Loon, dhr. Van der Vorst en
ondergetekende in goed overleg besproken.

Enerzijds is gesproken over het raakvlak met de studie Leefbaarheid en bereikbaarheid
Bundelroutes Nuenen dat gemeente en provincie momenteel opstarten. De bedoeling
van deze studie is om de leefbaarheid (waaronder luchtkwaliteit) en bereikbaarheid nabij
de A27O en de Smits van Oyenlaan te verbeteren, waarbij wet- en regelgeving leidend
is. Onderdeel hiervan is een participatietraject waarbij inwoners worden geraadpleegd.
ln de tweede helft van 2Q21 is het besluitvormingstraject met voorkeursvariant voorzien.
Anderzijds is gesproken over de lopende petitie "Stop het'jakkeren' op Nuenense
wegen" en het raakvlak daarmee. Het te hard rijden door weggebruikers is namelijk
gemeente breed een aandachtspunt, zo is gebleken uit de veiligheidsmonitor 2017.
Het resultaat van het overleg is om eind 2020 een tijdlijn overeen te komen op basis
waarvan samengewerkt kan worden om hardrijders in de gemeente Nuenen c.a. tegen
te gaan. Verder volgt begin 2021 een concreter plan van aanpak om samen hieraan te
gaan werken, met als 'eerste focus' de Smits van Oyenlaan (parallel aan de genoemde
studie Leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes).
Er is dus in samenspraak een goede start gemaakt, welke eind 2020 verdere invulling
krijgt.
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