Oosterhout, 11 februari 2019.

Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant

Schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde over
de reconstructie van de N270 in verband met de
verkeersveiligheid en inspraak door omwonenden

Geacht College,

Op 18 december 2019 is het bestemmingsplan over de N270 in de
gemeenteraad van Deurne aangenomen. De N270 staat bekend als een
gevaarlijke weg en de Provincie Noord-Brabant en onder andere de
gemeente Deurne willen de weg veiliger maken. In dit verband een aantal
schriftelijke vragen.
1. Kunt u ons inzicht verschaffen in de verkeersveiligheidscijfers
(ongelukken en analyse over de periode 2015 tot heden) van de
N270?
2. Eveneens graag inzicht in de kosten van 2015 tot heden en het
budget voor de komende jaren
3. Is het mogelijk om de handhaving van de verkeersveiligheid op de
N270 te intensiveren in overleg met bijvoorbeeld de Nationale
Politie?

4. Is gekeken naar het aanleggen van rotondes en inhaalverboden als
preventieve verkeersveiligheidsmaatregelen?
5. Door het mengen van zwaarder landbouwverkeer met fietsers
zouden gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Is het mogelijk om
deze verkeersstromen te scheiden in verband met de
verkeersveiligheid?
6. Wat is de rol van de Provincie Noord-Brabant bij de reconstructie
van deze weg?
7. Op welke wijze zijn en worden Provinciale Staten bij de
besluitvorming over de reconstructie betrokken?
8. Is hiervoor een Provinciaal Inpassingsplan nodig dan wel wordt hier
met de Omgevingsvisie als leidraad gewerkt met name gericht op
een integrale aanpak en actieve burgerparticipatie?
9. Op welke wijze wordt nu de inspraak van omwonenden en
belanghebbenden gewaarborgd? Graag inzicht in de verslaglegging
en het aantal inspraakmomenten voor de omwonenden.
10.
Is het juist dat in verband met de reconstructie bomen moeten
worden gekapt? Kunt u aangeven om hoeveel bomen het gaat en
wat hiervoor de noodzaak is en de juridische titel?
Bij voorbaat dank voor de beantwoording van deze schriftelijke vragen.

Met vriendelijke groet,
Sjo Smeets
Woordvoerder Mobiliteit
Fractie GroenLinks

