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Verkeersmaatregelen Michiel de Ruyterstraat
te Elsloo

Geachte heer/mevrouw,
Langs deze weg willen wij u graag informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot
de (verkeers)situatie in Michiel de Ruyterstraat te Elsloo.
Korte terugblik
Naar aanleiding van de Eigen Kracht bijeenkomst van januari 2014 heeft er in september 2014
een nieuwe bijeenkomst plaatsgevonden. Dit heeft geleid dat er in 2014 een werkgroep Verkeer
& Veiligheid is geformeerd met als eerste casus “ Verkeersveiligheid Michiel de Ruyterstraat”. In
samenspraak met de bewoners zijn door de werkgroep voorstellen opgesteld welke in december
2014 zijn overhandigd aan Wethouder Hendrix. Dit heeft geleid tot 2 bewonersavonden, één op
13 juli 2015 en één op 30 september 2015.
Korte termijn maatregelen
Tijdens de bewonersavond van 30 september 2015 zijn door de aanwezigen voorstellen gedaan
voor enkele korte termijn maatregelen. In samenwerking met de Werkgroep Verkeer en Veiligheid
van de Stichting Dorpsplatform Elsloo, de vertegenwoordigers van de Michiel de Ruyterstraat en
de Gemeente Stein zijn deze voorstellen uitgebreid besproken en uitgewerkt.
Uitkomst laatste overleg
Op 25 april 2016 heeft een laatste overleg plaatsgevonden met de Werkgroep Verkeer en
Veiligheid, de buurtvertegenwoordigers, de politie en de Gemeente Stein. Tijdens dit overleg zijn
concrete afspraken gemaakt hoe deze korte termijn maatregelen worden ingevuld.
Kruispunt Michiel de Ruyterstraat / Rembrandstraat
De voetgangersoversteekplaats (VOP) ter hoogte van het kruispunt Michiel de Ruyterstraat /
Rembrandstraat zal worden aangelegd conform bijlage.
Om de veiligheid van fietsers te vergroten wordt de middengeleider bij deze VOP versmald tot 1,5
meter. Het smaller uitvoeren van deze middengeleider is gezien de veiligheid voor voetgangers
en rolstoelgebruikers niet mogelijk.
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Kruispunt Michiel de Ruyterstraat / Frans Halsstraat
Na het uitwerken van diverse ontwerpen, ter verbetering van de verkeersveiligheid, ter hoogte
van kruispunt Michiel de Ruyterstraat / Frans Halsstraat is tijdens de verschillende overleggen
gebleken dat onvoldoende draagkracht is voor het nemen van maatregelen op dit kruispunt.
Zowel het toepassen van smalle middengeleiders alsook straatjuwelen blijken beide geen
geschikte oplossing. Samen zijn wij tot de conclusie gekomen om hier geen maatregelen te
nemen. Het kruispunt zal bij een reconstructie van Michiel de Ruyterstraat worden meegenomen.
Snelheidsdisplays (Smiley’s)
Het permanent toepassen van snelheidsdisplays is geen optie, aangezien de werking van deze
displays in de loop der tijd afneemt. Afspraak is dat de snelheidsdisplays 3x per jaar, ca. 3 weken
lang geplaatst worden t.h.v. huisnr. 26 en 47.
Veegplan
Het vallen van de bladeren, alsook de vruchten, leidt ieder jaar tot veel overlast. Bij wijze van
proef is de gemeente bereid op afroep een extra veegronde te houden bij hevige overlast.
De buurtvertegenwoordigers, Inge Lemmens-Bruijnseels (huisnr. 37) en Ad Nijssen (huisnr. 27),
zijn hiervoor het eerste aanspreekpunt. Bij hevige overlast zullen zij contact opnemen met de
gemeente voor het maken van een afspraak voor een extra veegronde. De
buurtvertegenwoordigers zullen u vervolgens informeren wanneer dit zal zijn, zodat de straat
autovrij gemaakt kan worden voor een optimaal resultaat.
Herstelplan trottoirs
Michiel de Ruyterstraat is voor dit jaar niet opgenomen in het onderhoudsplan. Dit jaar worden
door een extern bureau nieuwe inventarisaties gemaakt voor het onderhoudsplan 2017 en 2018.
Dit bureau beoordeeld onafhankelijk welke locaties de komende 2 jaren worden opgenomen.
Ernstige schades kunnen gelijk gemeld worden bij de Algemene Dienst, via de website
www.gemeentestein.nl.
Planning
Voordat de VOP kan worden aangelegd, dient een verkeersbesluit te worden genomen. Na
publicatie van dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken bezwaar aan tekenen.
Wanneer wij geen bezwaren ontvangen, kan de VOP op korte termijn gerealiseerd worden. Onze
doelstelling is om voor de bouwvak 2016 deze VOP te realiseren.
Lange termijn maatregelen / verkeersarrangement Elsloo
Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen voor het “Verkeersarrangement Elsloo”. Tijdens
dit verkeersarrangement komt ook de Michiel de Ruyterstraat aan bod. De lange termijn
maatregelen zullen in dit verkeersarrangement worden meegenomen. Zodra bekend is wanneer
dit arrangement gehouden wordt zullen wij u hierover informeren.
Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer D.
Veugelers, via 046-4359393 of info@gemeentestein.nl

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Stein,
namens dezen,

projectleider/adviseur Openbare Ruimte manager a.i. afdeling Maatschappij, Ruimtelijke
Ordening en Openbare ruimte
dhr. J. van Veen
Bijlage(n):
1. Ontwerp VOP Michiel de Ruyterstraat / Rembrandstraat

