
Enquête overlast zwaar vracht- en landbouwverkeer  

Beste inwoner(s), 

Hierbij ontvangt u een brief met informatie en een enquête.  

De wegen door het centrum van ons dorp worden in deze maanden flink onder handen 

genomen. 

Deze renovatie vormde de aanleiding voor het initiatief dat een drietal bewoners vervolgens 

hebben genomen. 

Wij… Piet Kuenen, Ger Kleuskens en Fred de Jong hebben een aantal maanden geleden de 

noodklok geluid bij onze Dorpsraad. 

Wonend aan de doorgaande weg door het centrum van Meterik valt het ons op dat er steeds 

meer zwaar vracht- en landbouwverkeer door het centrum van Meterik rijdt.  

Diverse verkeerstellingen bevestigen deze toename! 

Meer verkeer  (vaak met te hoge snelheid) zorgt voor onveilige situaties, met name voor 

voetgangers en fietsers. 

Hierbij denken we aan de vele scholieren die hun weg vinden naar onze eigen basisschool 

“Onder de Wieken”, Dendron- en Citaverde-college, en niet te vergeten aan de toekomstige 

gang van en naar de nieuw te bouwen sporthal aan de Speulhofsbaan. Maar ook aan de vele 

toeristen die dagelijks door ons dorp fietsen. 

Daarnaast is er veel geluidsoverlast van over drempels denderend zwaar verkeer. 

Tevens lijdt het wegdek op vele plaatsen van het zich met man en macht door bochten 

wringende verkeer. 

Crommentuynstraat, St. Jansstraat, Schadijkerweg, Speulhofsbaan en Donkstraat zijn de 

voornaamste toegangswegen, die door zwaar verkeer worden gebruikt om vervolgens door 

het centrum van Meterik te rijden. 

Veel zwaar verkeer heeft het centrum van Meterik niet als bestemming. Het centrum wordt 

vaak als doorgangsroute gebruikt. 

Onze oproep aan de Dorpsraad was: ‘Help ons om samen met ons te zoeken naar 

oplossingen om de toegenomen overlast van zwaar verkeer in te perken.’  

 

Verschillende overleggen volgden en er werd een werkgroep verkeer samengesteld, waarin 

naast ons ook leden van de Dorpsraad en een aantal inwoners plaats hebben genomen. 

In goed en constructief overleg met onze lokale transport- en landbouwbedrijven en met u, 

inwoner(s) van Meterik, willen we zoeken naar voor iedereen aanvaardbare oplossingen, 

zodat de verkeersdruk op het centrum in de toekomst afneemt. 



 

Om uw mening te kennen, hebben we enkele vragen opgesteld en we hebben ruimte 

gelaten om suggesties te doen. 

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u het bijgevoegde enquêteformulier invult (dit 

kan ook anoniem). 

 

In week 30 (vanaf 26 juli t/m 6 augustus) kunnen de formulieren ingeleverd worden op de 

volgende adressen: 

 

Jolanda van Helden, Donkstraat 7 

Martin vd Homberg, Schadijkerweg 18 

Paul Jacobs, Speulhofsbaan 25 

Elbert Joosten, St. Jansstraat   40/A 

Piet Kuenen, Cormmentuynstraat 33 

Ger Kleuskens, Crommentuynstraat 1 

 

Uw mening doet ertoe! 

NB    Uiteraard zullen de resultaten z.s.m. gepubliceerd worden in ’t  

         Krentje en op de website van de dorpsraad!!! 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, mede ook namens de overige leden van de 

leden werkgroep verkeer en dorpsraad! 

 

Fred de Jong 

Ger kleuskens 

Piet Kuenen 

 

 

 

 

 



ENQUÊTE OVERLAST ZWAAR VRACHT-EN LANDBOUWVERKEER 

                              ( svp één van de mogelijkheden aankruisen) 

 

1. Er rijdt steeds meer zwaar verkeer door het centrum en de 

toegangswegen van Meterik, dat voor overlast zorgt 

0  ja                         0 nee                 0 geen mening 

Indien u ‘ja’ aankruist; kunt u dan aangeven welk soort 

overlast u ervaart? 

..............................................................................................  

……………………………………………………………………………………………. 

 

2. We moeten streven naar minder zwaar verkeer dat door het 

centrum rijdt    

0  ja                         0 nee                 0 geen mening 

Eventuele 

opmerkingen/oplossingen:………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..   

 

3. De snelheid van het verkeer moet worden verminderd 

0  ja                        0 nee                   0 geen mening 

Eventuele 

opmerkingen/oplossingen……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

      4. De veiligheid van fietsers en voetgangers komt in het gedrang 



0 ja                        0 nee                    0 geen mening 

Eventuele 

opmerkingen/oplossingen……………………………………………………… 

 

Overige opmerkingen 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Uw naam en straatnaam ( niet verplicht): 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

In de week 30 vanaf 26 juli t/m 6 augustus kunnen de formulieren 

ingeleverd worden op de volgende adressen: 

 

Jolanda van Helden, Donkstraat 7 

Martin v/d Homberg, Schadijkerweg 18 

Paul Jacobs, Speulhofsbaan 25 

Elbert Joosten, St. Jansstraat 40/A 

Piet Kuenen, Cormmentuynstraat 33 

Ger Keuskens, Crommentuynstraat 1 

       

Hartelijk  bedankt voor uw medewerking!!!                                     


