
 

 

 

 

Boxtel, 5 april 2019  

  

Betreft: Schriftelijke vragen over verbetering verkeerssituatie bij MEP   

  

  

Geacht College,  

 
Al meerdere jaren vragen we aandacht voor het aanpakken van de 

verkeerssituatie bij MEP. Naast het indienen van schriftelijke vragen, 

hebben we op 24 oktober 2017 een motie ingediend waarin we het college 

oproepen om dit jaar (!) spijkers met koppen te slaan in de uitvoering van 

de verkeerssituatie bij MEP. Deze motie is niet aangenomen. 

Op 30 oktober 2018 heeft onze fractie wederom een motie ingediend met 

precies dezelfde tekst. Deze motie is unaniem aangenomen.  

Jammer genoeg, zien we tot op heden nog geen enkele verbetering in de 

verkeerssituatie bij MEP, sterker nog, we zien alleen maar verslechtering. 

Auto’s staan in het park geparkeerd, het verkeer van en naar MEP (en 

Restaurant Molenwijk) staat regelmatig vast en zeker voor fietsende 

kinderen is het zeer gevaarlijk en onoverzichtelijk.   

Omdat dit in onze ogen niet langer kan, hebben we de volgende vragen: 

1. Waarom is er nog geen uitvoering gegeven aan de motie van 

BALANS die op 30 oktober 2018 unaniem is aangenomen?  

2. Op welke termijn verwacht u dat de motie wel wordt uitgevoerd? 

3. Is er al gesproken met betrokkenen (bewoner, eigenaar 

restaurant Molenwijk en bestuur MEP)? 

4. Is er al overeenstemming met genoemde betrokkenen? Zo ja, 

wat houdt de overeenstemming in? Zo nee, waar wringt de 

schoen?  

5. Op welke termijn verwacht u dat er daadwerkelijk een 

verkeersveilige situatie voor alle gebruikers is gerealiseerd? 

6. Voorziet u problemen ter plaatse? Zo ja, welke knelpunten zijn 

dat? 

7. Hoe kunnen de hulpdiensten bij restaurant Molenwijk komen als 

de toegang bij MEP geblokkeerd is? Is er een eventueel een 

alternatieve route?  

8. Op welke wijze kunnen we als gemeenteraad u ondersteunen in 

dit proces? 

 

 



 

 

 

 

 
Voor BALANS is de veiligheid voor alle gebruikers van de verkeersituatie 

bij en in de directe nabijheid van MEP van groot belang. Zeker kinderen 
moeten op een veilige manier van en naar hun sportclub kunnen fietsen. 

Daarom vinden we het zorgelijk dat er nu nog steeds geen uitzicht is op 
het realiseren van maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid 

bij en in de directe nabijheid van MEP.  
 

We worden steeds vaker door leden van MEP benaderd met de vraag 

waarom zoiets eenvoudigs zo lang moet duren en wij als politieke partij 
BALANS kunnen dat ook niet meer uitleggen. 

 

Hoogachtend,  
Fractie BALANS  

  

Mariëlle van Alphen  

Rianne van Esch  
Gerlof Roubos  (woordvoerder) 

Kim van de Sande   
Wim van der Zanden  
  
 


