
 

  
 

Uitkomsten/aanbevelingen enquête zwaar verkeer 
 
Beste inwoners van Meterik, 
 
Voor we de uitkomsten van de enquête toelichten, willen we jullie eerst bedanken voor de vele 
reacties. 
Maar liefst 94 huishoudens hebben gereageerd op de enquête. Bij de formulieren die terugkwamen 
werden ook veel opmerkingen geplaatst en oplossingen aangedragen, wat aangeeft dat het probleem 
zich breed voordoet en ook erg leeft onder de inwoners. 
 
De meest genoemde overlast en problemen zijn het zwaar verkeer. Zowel vrachtwagens alsook de 
grote en brede landbouwvoertuigen (tractoren). Geluidsoverlast en trillingen, ook ’s nachts, werden 
vaak genoemd. 
 
Verder zijn er veel zorgen over de veiligheid van de fietsers, met name ook tijdens de 
schoolmomenten. 
Zorgen om veiligheid en overlast komen ook vaak door veel te hoge snelheid van het verkeer bij het 
binnenrijden van de kom en eruit. Eigen inwoners uit Meterik maken zich hier mede aan schuldig. 
 
Ook de veiligheid voor fietsers en voetgangers naar de toekomstige sporthal / voetbalveld / Jong 
Nederland wordt aangegeven als een punt van aandacht! 
 
Als oplossingen voor het centrum werden vaak genoemd: zware voertuigen: alleen 
bestemmingsverkeer! 
Overleg met de betrokken bedrijven over alternatieve routes wordt tevens nadrukkelijk aangegeven! 
Het handhaven van de snelheid met controles om eigen gedrag te verbeteren. Maar ook 
verkeersremmende maatregelen werden uitdrukkelijk genoemd, Voorbeelden als bloembakken, 
wegversmallingen etc. hebben duidelijk de voorkeur boven drempels. Verder werden er suggesties 
gedaan als het aanpassen van het GPS systeem. 
 
In ’t Krèntje van 28 oktober, dat huis aan huis wordt bezorgd, zullen we hier uitgebreider op terug 
komen. 
 
De werkgroep bedrijven is ondertussen al druk met het benaderen van bedrijven om het probleem 
duidelijk te maken en samen te kijken naar oplossingen/alternatieve routes om het centrum te 
ontlasten. Maar ook om het verkeer beter te verdelen waardoor niet alle overlast zich op één plek 
concentreert.  
Dit is nu in de praktijk nog af en toe lastig i.v.m. de werkzaamheden in het centrum. 
 
Uiteraard vindt over al deze zaken door Dorpsraad/werkgroep overleg plaats met de gemeente en 
overige instanties. 
Vragen of opmerkingen? Mail naar communicatie@dorpsraadmeterik.nl  
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