Soerendonk autoluw?
In 2008 heeft een meerderheid van de inwoners van Soerendonk aangegeven in het IDOP
(Integraal Dorps-Ontwikkeling-Programma) dat zij overlast ervaren van het verkeer. Een citaat uit
het programma van destijds: "Verkeersveiligheid en overlast: In Soerendonk doen zich gevaarlijke
verkeerssituaties voor die mede veroorzaakt wordendoor het sluipverkeer en vrachtverkeer dat via
Soerendonk een sluiproute naar Budel neemt. Ook een aantal onduidelijke verkeerssituaties
leveren gevaar op. Hier ondervinden de inwoners en met name de kinderen en ouderen in
Soerendonk hinder van."
Omdat de situatie door de jaren heen verder is verslechterd hebben een aantal initiatiefnemers
(inwoners van Soerendonk samen met Dorpsraad Zurrik), medewerkers van de gemeente en
verkeersdeskundigen een werkgroep samengesteld. Doel is om Soerendonk veiliger te maken,
verkeersoverlast te beperken, waarbij geluidshinder wordt geminimaliseerd. In dit project is ook de
herinrichting van het Jan Maasplein betrokken.
Zowel bij de voorbereiding als de uitvoering van dit project kunnen inwoners van Zurrik de “regie”
zoveel mogelijk zelf voeren. De wijze waarop burgers/inwoners verantwoordelijkheid nemen over
hun eigen woon- en leefomgeving en de manier waarop de gemeente daarbij ondersteund en
faciliteert bied kansen om samen tot de beste oplossing voor het dorp te komen.
De vraag die direct opkomt is: 'Hoe het vracht- en sluipverkeer te beperken dat de kortste route
zoekt naar de A2 of in de andere richting naar Budel/Hamont? Én het geheel in goede banen te
leiden zodat overlast voor álle inwoners van Soerendonk wordt beperkt.
Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor bewoners aan de Molenheide, Dorpsstraat, Zitterd,
Beekstraat, Damenweg, Kruisstraat, Heuvel en het Winkel. De intiatiefnemers nodigen
dorpsgenoten van Soerendonk uit om mee te denken over de aanpak. Wie zich in de dorpsenquête
al heeft aangemeld voor onderwerpen die met verkeer te maken hebben, wordt persoonlijk
uitgenodigd om “mee te gaan doen”…
In enkele bijeenkomsten moet duidelijk worden wat de wensen zijn (technisch uitvoerbaar) met als
doel om Soerendonk veiliger, leefbaarder en nóg mooier te maken. Hiervoor is er op dinsdag 7 juli
om 19.30 uur een bijeenkomst in Den Donck georganiseerd, waar we de huidige aanzet van de
plannen zullen toelichten en bespreken. Verder zijn vertegenwoordigers die deel gaan nemen in de
werkgroep welkom. Hiervoor opgeven kan tijdens de bijeenkomst.
Kom op 7 juli naar Den Donck en praat mee over de (verkeers)inrichting van je dorp voor de
toekomst. In verband met corona-maatregelen wordt toehoorders/deelnemers gevraagd zich aan
te melden via: verkeersplan@dorpsraadzurrik.nl (aanmelden is verplicht). Geef ook aan met
hoeveel personen je wilt komen. Bij aanmelding van meer dan 30 personen is er een extra
bijeenkomst gepland op dinsdag 14 juli, ook om 19.30 in Den Donck.

