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Verkeerssituatie Stationsplein
Een tijd heeft het Stationsplein in Weert opengelegen in verband met
herstelwerkzaamheden.

1. Hoe vindt u dat de werkzaamheden
verlopen zijn?
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Toelichting
2 Alles veel te krap en te onoverzichtelijk. Geen goed resultaat voor het bureau wat dit heeft
uitgedacht. Als je vanaf het station komt steken er ineens fietsers voor je neus over omdat deze de
kruising schuin moeten oversteken. Vanaf de driesveldlaan staan vrachtauto heen en weer te steken
om linksaf tussen de smalle gedeeltes te komen om richting stations tunnel te kunnen. en dan rijden
ze nog de verkeersborden omver.
2 Slechte toegang tot centrum .Dat hebben de ondernemers vast wel gemerkt.
2 Wij denken tevens dat de gekozen bestratingsmaterialen niet geëigend zijn voor zwaarder verkeer.
3 Onvoldoende goede voorbereiding en controle gedurende de werkzaamheden
4 De aannemer heeft zijn werk goed gedaan.
4 Duurt allemaal veel te lang.
4 Groot project, war door de aannemer fouten zijn gemaakt en door de gemeente. maar het totaal is
nu verbeterd en krijgt een steeds betere invulling.
4 Hoe vaak zijn er al tegels vervangen die niet goed gelegd zijn. Wordt dat niet gecontroleerd dan.???
4 Hoef er zelf nooit langs met de auto, maar gehoord dat het een of twee keer opnieuw moest. Niet
handig natuurlijk.
5 Duurde ontzettend lang, slecht aangegeven, gevaarlijke situaties
5 Slecht bereikbaar + oponthoud verkeer. Wel goede begeleiding verkeersregelaars!

5 Wederom een staaltje van buurman en buurman Weet niet welke ambtenaar dit heeft
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goedgekeurd maar die kunnen ze beter een enkeltje maan geven Geen rekening gehouden met
veiligheid , kermis , en totaal geen uitstraling wat dat past bij karakteristieke uitstraling station en
het op dit moment renoveerde antje van de statie, Van de andere kant past het wel weer goed bij
het onnozele beleid van de gemeente dus als je daar naar kijkt geweldig
Weer open en dan weer dicht, slecht werk geleverd
Zie nog overal stukken uit de bestrating en scheve stukken
Zo iets moet in keer goed zijn
Algemeen bekend in Weert

2. Wat vindt u van het eindresultaat?
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Toelichting
1 Er is een hoop gezeur over het stationsplein. Ik kom er heel vaak van verschillende richtingen, de
problemen komen door de gebruikers die elke regel aan de laars lappen, niet afstappen, door rood
licht rijden en ineens stoppen met de auto. Misschien eens controle uitvoeren.
1 Als het gebruik"beter is uitgedragen (rekening houden met elkaar) en het plein wat "gezelliger is
aangekleed" is dit een prima oplossing voor dit plein. "
2 Ik vond enerzijds de reacties overdreven. Anderzijds is het wel een stedebouwkundige flater dat
zo`n plein dan weer op de schop moet. Ik vind dat de kosten hiervan moeten liggen bij degene die
de fout heeft gemaakt. Wie dat is of zijn, weet ik niet. Er moet wel nog `groen` worden aangebracht.
Ik begrijp ook niet dat er raadsleden waren die daar meerdere maken hebben staan kijken hoe het
er aan toe ging op dat plein. Er zijn belangrijkere dingen!
2 Echter er wordt niet opgetreden tegen auto`s die buiten de kiss en ride plaatsen parkeren. zoals op
de stoep voor Äntje van de Statie
3 Redelijk, wennen , maar het begint te lopen, alleen te weinig verlichting richting en achter de
tunnel. Ook de tunnel zelf heeft geen uitstraling. Daar zou weert iets aan kunnen verbeteren samen
met NS
3 Onoverzichtelijk voor verkeersgebruikers
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3 Onduidelijkheid verkeer + veilige oversteekmogelijkheid voetgangers.
3 Als wij `s morgens van het zwembad afkomen c.q. veel schoongaande jeugd tegemoet komen, moet
je goed opletten om niemand onder de auto te krijgen. Dan is de situatie tamelijk onoverzichtelijk.
4 Onoverzichtelijk, warboel
4 Onoverzichtelijk voor fietsers
4 Onoverzichtelijk (wel positief dat het een minder druk verkeerspunt is).
4 Nog steeds onduidelijk, en het is en blijft een doorgang voor auto`s wat nu voor voetgangers juist
gevaarlijk is.
4 Nog steeds is het straatwerk niet zoals het hoort te zijn. Je ziet nu al dat er veel op is gereden.
4 In het plan werden de fietsenklemmen aan de ingang van het station geschrapt na kritiek. Echter
heeft men verzuimd hier andere invulling aan te geven en is er een grijze verhoogde vlakte aan
overgebleven. Verkeerssituatie blijft onduidelijk en verkeerslichten slecht afgesteld.
4 Het zal lang duren voordat men inziet dat de gehele routing duidelijker gaat worden en de hoge
wegomrandingen verlaagd worden. Je ziet er elke dag autos met een schok tegenaan rijden.
4 Het is onduidelijk en dus onveilig. Vnl de aansluiting naar de stationsstraat. Ook is t niet duidelijk
waar t voetgangersgebied begint, het bord staat nml niet zichtbaar als je niet vanuit t station komt.
Verder zijn de randen vd fietspaden gevaarlijk hoog
4 Heel erg onoverzichtelijk wachten tot er een dodelijk ongeval gebeurt
4 Geef duidelijk aan waar gereden, geparkeerd, en overgestoken kan worden.
4 Er wordt share space toegepast. Krijg je subsidie. Ik denk dat de subsidie belangrijker was als het
eindresultaat. De situatie is niet verbeterd. Het ontwerp deugt niet waardoor je een slecht bestek
krijgt. Dit kun je de aannemer niet kwalijk nemen die doet wat in het bestek staat voorgeschreven.
4 Er wordt maar lukraak geparkeerd.
4 Er is géén duidelijkheid op het plein. Repressief optreden tegen foutparkeren is ook afwezig.
4 Doet afbreuk aan het mooie stationsgebouw en is weinig practisch.
4 De verkeersregels die daar gelden zijn onduidelijk, dus mensen doen maar iets en dat zorgt voor een
gevaarlijke situatie.
5 Oversteek voor voetgangers niet goed zichtbaar. Een zebra zou al een verbetering zijn.
Onoverzichtelijke situatie.
5 Onoverzichtelijk, verkeerssituatie op sommige punten nog gevaarlijker. het lijkt wel een grote
parkeerplaats"
5 Nog steeds een onveilige lastige onbegrijpelijke situatie! Nog steeds een hoofdpijndossier, zowel
voor fietsers als auto`s.
5 Niemand weet waar hij?zij met rijden of lopen. Graag meer duidelijkheid
5 Ik weet niet wie er bij de gemeente zitten te slapen maar er klopt verkeerstechnisch niets van. Je
kunt alle kanten op. Mensen rijden vanaf het stationsplein de parallelweg op tegen het verkeer in en
ga zo maar door. Breng het terug naar een doorgaande weg want er is geen optie om op een andere
manier langs het staion t komen. En na het debacle van de Stationsstraat zou het goed zijn als de
gemeente eens met een gezond verstand naar de situatie kijkt. Bouwen (geld over de balk smijten)
voor leegstand.
5 Ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe het werkt, en het is klantonvriendelijk. Warm Welkom Weert is
meer nee dat mag niet, en meteen een bekeuring. Wat een kleinburgelijk beleid.
5 Ik moet er dagelijks langs en het is een crime . Krijg altijd slechte zin als ikhet plein zie!
5 Het rode trottoir tegenover de friture is nutteloos. Daar moet men een K&R strook van maken. Er
dient belijning op het plein te komen. De bocht vanuit de tunnel naar de st. Maartenslaan is
verkeerd ontworpen en de drempel te hoog enz.
5 Het probleem is hier niet mee op gelost het is nog steeds erg gevaarlijk en niet verbeterd. Als je
dingen wilt veranderen doe dat dan zo dat men er ook iets aan heeft en niet dat je het 2x open
moet halen ik vind dat zonde van het geld. daarbij is het nog niet opgelost
5 Het is plein is lelijk geworden, en zeer onoverzichtelijk, voor fietsers en voetgangers een crime
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5 Het heeft absoluut geen meerwaarde zo, het is rommelig onoverzichtelijk en dus gevaarlijk voor alle
verkeersdeelnemers, ongezellig
5 Een drama, slechter als eerst, veel te veel geld gekost, wethouder Litjens zou hiervoor moeten
opstappen en de burgemeester ook vanwege de diversen slechte verkeerssituatie in Weert.
Verslechteringen die heel veel geld gekost hebben. Shame on you.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

3. ‘Ik vind het vernieuwde Stationsplein een
hele verbetering vergeleken met het
voormalige Stationsplein’
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Toelichting
1 Supermooi...een binnenkomer voor Weert !!! alleen vaak onrustige situaties met auto`s, fietsen en
voetgangers
2 Mooie fietsrekken, maar als wij als senioren met de trein gaan zijn beneden alle fietsrekken vol . en
als ouderen kunnen we de fiets er boven niet in .
2 Deze vraag vind ik `een open deur`. Duhh! Dat moest ook nog niet! Na al die kosten.
2 De verkeersdeskundige (?) die dit ontworpen heeft dient zijn diploma onmiddellijk in te leveren. Er
ontstaan dagelijks gevaarlijk situaties. Het is wachten op een eerste ernstig ongeval.
3 Het oude plein was niet om aan te zien. Het nieuwe plein is veel mooier, maar functioneert totaal
niet.
3 Het ontwerp van het plein is prima. De uitvoering belabberd. Het is een in de eerste plaats
voetgangersgebied. Hier moet de weggebruiker nog aan wennen.
3 Het is anders, niet per sé beter!
3 Een beetje een vraag die je van d gemeente zou verwachten , natuurlijk was het plein aan renovatie
toe en is het beter als het was maar een 3 Is ook een onvoldoende ook al is het meer dan een 1
4 Zeer grote gaos
4 Weert probeert Limburgs aan te doen met heuvels, maar daar zijn verkeersheuvels (lees drempels)
niet geschikt voor. Zond cynisme; het gehobbel door de stad is behoorlijk frustrerend en pijnlijk
voor de rug aan het worden, ongeacht je met auto of fiets bent. Die drempel bij het station is dan
ook de zoveelste er bij.
4 Waarom ca 200 mtr2 `verhogen en onbenut laten, en was een grote gelijkvloerse rotonde niet
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geschikter geweest, voor K&R en inrit stationsstraat. De inrit naar de stationsstraat levert elke dag
onveilige situaties
Verkeerssituatie erg onoverzichtelijk. De aanpassing van het plein zit er wel mooi uit.
Het ziet er mooier uit maar is niet overzichtelijk en gevaarlijker geworden
Het plein is verbeterd de verkeerssituatie echter HEEL SLECHT geregeld.
Erg onduidelijk voor fietsers die voor het verkeerslicht moeten wachten en dan linksaf willen onder
de tunnel door. Als voetganger ga je niet midden op een trottoir stoppen voor een verkeerslicht.
Zie antwoord op vraag 10
Wat ik al bij vraag 10 heb gezegd het is niet verbeterd. En zeer onduidelijk wat de gemeente
hiermee wil. Voor mensen met een rolstoel /scootmobiel is het ook niet bevorderlijk. Ik zou zeggen
voor je iets doet ga dan in een rolstoel zitten en kijk dan hoe het werkt
Verkeerstechnisch nog steeds een onoverzichtelijke situatie met name voor fietsers.
Rommelige situatie.
Onoverzichtelijk en zeer rommelig plein. Verwarrende strepen op de weg en rare verkeersituaties.
Kommer dagelijks over en langs ,dus. Ik kan het weten!
Een station heeft een fatsoenlijke kiss and ride parkeerplaats nodig en doorstroming. Wat er nu
staat is een puinhoop van de tekentagfel. Nu zijn alle raadsleden ineens verontwaardig. Hebben zij
de tekening niet bekeken. Komen zij daar nooit per fiets, auto of met de buurtbus?
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