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Raad stemt in met verbindingsweg Tongeren
Boxtel - Ondanks vijftien ingediende zienswijzen, twee bezorgde
insprekers en felle kritiek van met name oppositiepartij BALANS heeft
de Boxtelse gemeenteraad dinsdag ingestemd met de aanleg van een
verbindingsweg op Tongeren. De weg maakt onderdeel uit van het
maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoor en moet de bereikbaarheid van Tongeren waarborgen. Maar uit de buurt en politiek
komen klachten: er zou te weinig garantie zijn dat de weg er op tijd ligt.
Ook zou de weg geen verkeersproblemen oplossen, maar slechts
verplaatsen.
In het Programma Hoogfrequent
Spoor (PHS) wordt de spoorwegovergang op Tongeren gesloten.
Om de bereikbaarheid van het
buurtschap Tongeren gebied te
garanderen wordt een nieuwe
verbindingsweg aangelegd. Die
moet aangesloten worden op de
toekomstige
verbindingsweg
Ladonk-Kapelweg (VLK) en de
Mezenlaan. Daarnaast omvat het
plan snelheidsremmende maatregelen om doorgaand verkeer in het
gebied Tongeren te ontmoedigen.
BALANS is echter, samen met
enkele bezwaarmakers bang dat
doordat het maatregelenpakket
PHS gefaseerd wordt uitgevoerd
de aansluiting van de nieuwe
verbindingsweg op de toekomstige VLK lang op zich kan laten
wachten. Dit zou de bereikbaarheid van het gebied juist niet
ten goede komen. Volgens de
bezwaarmakers is het namelijk
mogelijk dat de verbindingsweg
pas later gereed is dan de VLK. Dat
betekent in de praktijk dat je
vanuit Tongeren niet de VLK op
kan en nog steeds gebruik moet
maken van de dubbele overweg.
Vrees voor slechte bereikbaarheid
Het afsluiten van de dubbele
overweg en de uitvoering van de
verkeersmaatregelen op Tongeren
zou op de smalle Mezenlaan
volgens hen veel zoekverkeer,
waaronder
vrachtwagens,
opleveren en de bereikbaarheid
van het buurtschap ernstig
schaden. Daarnaast vinden de
bezwaarmakers de verkeerstellingen waarop het Boxtelse college
zich baseert niet betrouwbaar.
Inspreker Liesbeth van Esch, van
Bandenbedrijf Van Esch op
Tongeren 16, vreest grote bedrijfsschade. In een duidelijk betoog
zette ze de al meer dan twintig jaar
van onduidelijkheid die rond de
sluiting van de dubbele overweg en daarmee ook rond haar bedrijfsvoering - uiteen. “Uiteindelijk
hebben we in 2003 toch maar een
aanbouw gedaan”, geeft Van Esch
aan, om later te vervolgen, “en in
2013 is voor de ‘slechte’ variant
gekozen. Maar deze zou wel een
einde aan de onzekerheid maken.”

Met die ‘slechte variant’ doelt Van
Esch op het sluiten van de dubbele
overweg voor autoverkeer en de
aanleg van een fietstunnel.
Tongeren krijgt daarop geen
directe aansluiting. “Nu, vijf jaar
later, is de uitvoering daarvan nog
steeds geen feit.” Ze vraagt zich
dan ook hardop af hoe het
mogelijk is met zo’n onduidelijke
toekomst een bedrijf te runnen op
Tongeren.
Bezwaren
BALANS verzet zich ook tegen een
ander deel van het plan: het
verleggen van de regionale fietsverbinding Oisterwijk - Boxtel die
via de VLK en vanaf de overweg
d’Ekker via de Kapelweg zal
worden geleid. Fractielid en tevens
buurtbewoner Wim van der
Zanden meent dat het te kort door
de bocht geredeneerd is dat puur
door de bewegwijzering aan te
passen fietsers ook daadwerkelijk
het spoor zullen oversteken. Ook
dit zal volgens de partij geen
gunstige gevolgen hebben voor de
veiligheid op de Mezenlaan. De
partij voorziet een forse toename
van fietsverkeer op die weg, naast
eerdergenoemde toename van
auto- en vrachtverkeer.
Een ander mogelijk probleem
schuilt hem in de PAS-wetgeving,
dat de uitstoot van stikstof moet
beperken. Over de precieze
invulling van de regels loopt
momenteel een zaak bij het
Europees Hof. De uitspraak op 7
november moet meer duidelijkheid
beiden rondom de regelgeving
wat betreft de stikstofuitstoot. Tot
die tijd liggen alle zaken bij de
Raad van State stil, omdat die de
bezwaren niet kan toetsen op
basis van onduidelijke wetgeving.
BALANS meent dat de plannen
rondom PHS bij de Raad van State
geen stand zullen houden omdat
die volgens de partij strijdig zijn
met het huidige verkeersbeleid,
het zogeheten GVVP. Volgens
fractievoorzitter Wim van der
Zanden zit het venijn hem in de
formulering dat de geplande
maatregelen ‘grotendeels’ binnen
de plannen passen. En grotendeels

is niet helemaal, zo redeneert zijn
fractie.
Ook andere partijen zoals het CDA
en VVD hebben twijfels bij de
plannen. Zo vinden zij dat de door
het college bedachte oplossingen
de verkeersproblemen in Boxtel
slechts deels verhelpen. Met name
de christendemocraten vrezen
daarom dat de verkeersproblemen
zich daarom niet oplossen, maar
verplaatsen. VVD voegt daaraan
toe dat PAS wel degelijk een struikelblok kan worden. Boxtel zou
dan terug naar de tekentafel
moeten met het PHS-dossier.
Te weinig garanties
De wethouder kon dinsdag een
deel van de zorgen wegnemen. Hij
liet weten dat de gemeente
probeert de plannen voor de VLK
en de verbindingsweg gezamenlijk
aan de Raad van State voor te
leggen. Dit moet de kans dat beide
plannen gelijktijdig aanbesteed
kunnen worden vergroten. De
gemeente heeft er voldoende
vertrouwen in dat de Boxtelse
PHS-plannen ook nadat de
Europese rechter zich heeft uitgesproken over de PAS stand
houden.
Voor Van Esch biedt dat echter te
weinig garanties. Het risico blijft
volgens haar bestaan dat de VLK
gereedkomt voordat de verbindingsweg er ligt. En er speelt nog
wat anders: ze is geen voorstander
van
de
snelheidsbeperkende
maatregelen die de bereikbaarheid
van haar bedrijf niet ten goede
komen. Omdat deze verkeersmaatregelen deel uitmaken van de
presentatie van de nieuwe verbindingsweg bestaat volgens haar de
mogelijkheid dat door nu geen
zienswijze in te dienen hiermee
ook impliciet akkoord wordt
gegeven.
Ook BALANS vindt de reactie van
de wethouder niet voldoende en
wil de belangen van de
omwonenden beter geborgd zien.
Volgens hem is van het goed
onderbouwde advies van de
werkgroep Tongeren niets terug te
vinden in de uiteindelijke plannen.
“Hun advies is gewoon door de
gemeente van tafel geveegd. Die
houding past niet bij een meewerkende gemeente”, aldus Van der
Zanden.
De andere partijen waren dinsdag
echter wel voldoende overtuigd
door de woorden van de
wethouder en stemden in met het
raadsvoorstel.

Proef met langzamer rijdende goederentreinen
van start tussen Meteren en Boxtel
Boxtel - Goederentreinen gaan ‘s nachts tussen Meteren en Boxtel
langzamer rijden. Dit is onderdeel van een proef die bedoeld is om de
overlast voor omwonenden van het spoor zoveel mogelijk te beperken.
Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft
spoorbeheerder ProRail gevraagd om een proef op te zetten om de
effecten van de lagere snelheid van goederentreinen tussen 23.00 uur
en 7.00 uur te gaan meten.
Staatssecretaris Van Veldhoven
sprak tijdens een bezoek dat zij
eerder dit jaar aan Den Bosch en
Vught bracht met omwonenden
van het spoor die overlast door
trillingen en geluid ervaren. Zij
zegde hen toen al toe te onderzoeken of en hoe langzamer
rijdende goederentreinen ‘s nachts
kunnen zorgen voor minder
overlast. Kort daarop kwam zij met
spoorgoederenvervoerders
verschillende maatregelen overeen

die het vervoer van goederen per
spoor aantrekkelijker moeten
maken. Een onderdeel van deze
afspraken is ook de toezegging
van de goederenvervoerders om
mee te werken aan een proef om
de hinder door goederentreinen te
beperken.
Naast de effecten van het
langzamer
rijden
voor
omwonenden, zal ProRail ook in
kaart brengen welke kosten dit

voor vervoerders met zich
meebrengt en hoe de systemen
van ProRail moeten worden
aangepast. Ook zal ProRail goede
afspraken maken met de betrokken
goederenvervoerders. Er worden
proeven gedaan met snelheden
tussen de 40 en 60 kilometer per
uur in de nachtelijke uren. De
bedoeling is dat zo snel mogelijk
gestart wordt met langzamer
rijden. De proef wordt alleen op
het stuk spoor tussen Meteren en
Boxtel
uitgevoerd.
Als
de
uitkomsten van de proef positief
zijn, dan wil de staatssecretaris
bekijken of het ‘s nachts langzamer
rijden op meer plekken in
Nederland kan worden ingevoerd.
Hiervoor moet wel eerst de Spoorwegwet worden aangepast.

Feelwise focust...
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Birgit Vandermeulen heeft sinds 2008
haar coachpraktijk Feelwise. Het is haar
kracht om jou verder in je kracht te
zetten. Om je zelfkennis te laten
groeien, rust in het hoofd te brengen &
plezier in dat wat je doet. Zij denkt met
je mee om je leven gericht vorm te
geven zoals het voor jou klopt, zowel
op het werk als privé. Haar motto luidt:
Het leukste wat je kunt kennen is jezelf.
Een motto waar zij, samen met haar
cliënten, met veel passie, plezier en
professionaliteit vorm aan geeft.

Recentelijk stond in Trouw een
artikel over burn-out. Daar waar
burn-out vanuit de medische en
psychische hoek al jaren uitgebreid bekeken wordt, staat het
thema nu ook vanuit filosofisch
perspectief in de schijnwerpers.
Cultuurfilosoof Maarten Coolen
deed onderzoek naar burn-out
en wat bleek … het levend
houden van je identiteit kan
mensen opgebrand laten raken.
Vroeger werd je identiteit
bepaald door het dorp of de stad
waar je vandaan kwam, je plek in
de sociale gemeenschap en je
werk. Als je tegenwoordig
iemand wilt zijn, moet je een
verhaal hebben dat voor de
mensen om je heen interessant is
en blijft. Zo geeft Maarten
Coolen in het artikel in Trouw het
voorbeeld van een student die
aan bungeejumping doet omdat
het goed is voor zijn curriculum
vitae (cv).
Met alle respect: nog even
afgezien van mijn eigen hoogtevrees, dat gaat mij echt te ver. En
toch … als ik mezelf eerlijk
aankijk … ik doe er ook aan mee.
Ik merk bij mezelf dat ik het
leuker vind om aan anderen te
vertellen met welke nieuwe
dingen ik bezig ben, dan dat ik
mijn auto heb gewassen. Soms
word ik daarin wel een beetje
moe van mezelf. En tegelijkertijd
heb ik (gelukkig) niet het gevoel
dat ik mezelf in acties aan het
dwingen ben om maar een mooi
verhaal te kunnen vertellen.
Want alleen voor mijn cv, een
ander of de buitenwereld bezig

zijn: dat kost mij enorm veel
energie, daar ben ik in de loop
der jaren wel achter gekomen.
De tijd waarin we leven veranderen we niet. Zoals MSN
toentertijd plaatsmaakte, komt
er ook een moment waarop
Facebook, Snapchat of Instagram
passé zijn. Dan zijn er alweer een
of meerdere nieuwe social media
in de lucht. En deze social media
stimuleren èn overstimuleren het
‘aan elkaar verhalen vertellen’.
Echte verhalen en geforceerde
verhalen. Zoonlief van 16 vindt
Facebook overigens allang iets
voor ‘bejaarden’ zoals deze
moeder van 49 jaar.
Social media hebben in mijn
ogen ook goede kanten. Sinds
een zestal weken plaats ik
dagelijks een post op de (gratis)
HappyWe-app. Erg leuk, want
het helpt me om me dagelijks
bewust te zijn van minimaal één
seconde van geluk. Dit moment
deel ik met een simpele handeling
in woord en beeld via de
HappyWe-app. Toen ik hiermee
begon kende ik niemand in deze
digitale Happy-world. En doordat
ik dagelijks even mee mag kijken
in het leven van anderen, leer ik
onbekenden kennen en word ik
geïnspireerd door hun levens.
Kortom: laten we elkaar vooral
verhalen blijven vertellen. Het
bevestigt wie we zijn en het
hoort bij deze tijd. Het is net als
het eten van chocolade: doe het
bewust, met mate, niet voor een
ander en niet ten koste van je
gezondheid.

Volg ons op Facebook:
mooiboxtel

