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Geldrop-Mïerlo 

aads besluit 
(geamendeerd) GM20I3.0059A 

Her i fk ing gemeen te i i f k be le id D u u r z a a m Ve i l i g 

De raad van de gemeente Geldrop- Mierio; 

gezien het voorstel van het college van 30 januari 2013; 

gehoord de raad op het raadsplein van 8 april en 6 mei 2013; 

besiöit: 

1. In te stemmen met de discussienota Duurzaam Veilig; 

2. In te stemmen met de daaruit voortvloeiende beleidskaders. 

3. Aan de beleidskaders, waarmee bij beslispunt 2 wordt ingestemd, een 9® beleidskader toe te 

voegen luidende: 

9. Woon- en /eefomgevmg: Bij toekomstiger en ook bij aanpassing van bestaande, 

herinrichtingen rekening houden met de woon- en ieefomgeving van de omwonendenr in 

die zin dat meetbare overlast zoals vastgelegd in wet- en regelgeving, bij voorbeeld tg.v. 

lawaai, geluid, tnHingen of stank, vermeden moet worden. 

4. De inhoud van de paragraaf op blad 3 'Instellen van voorrang op verkeersaders" zodanig 

aanpassen dat de bestaande grotendeels gelijkwaardige voorrang op de kruispunten van de 

Santheuvel in Mierio niet wordt aangepast 

5. De uitwerking van beleidskader 3, tweede bullit op blad 5, zodanig te doen dat er nogmaals 

gekeken wordt of het mogelijk is een gedeelte van de genoemde wegen in te richten als 

gebiedsontsluitingsweg. 

6. Aan de inleiding bij ''Wat gaan we daarvoor doen" op blad 2 toe te voegen dat bij de 

implementatie van dit raadsvoorstel prioriteit gegeven wordt aan het verbeteren van de 

toegankelijkheid van de kernen door goede veilige invalswegen. 

7. Om fietsbanen, in gebieden waar geen 30 km limiet geldt, bij renovatie en nieuwbouw 

separaat aan te leggen zoals op het Emopad en Bogardeind is gerealiseerd, als dit ruimtelijk 

mogelijk is. 

8. Om wegen, in gebieden waar een 30km limiet geldt, bij renovatie en nieuwbouw volgens de 

EHK-richtlijnen in te richten. 

9. Om verkeer vertragende maatregelen c.q. snelheid remmende maatregelen, zoveel mogelijk 

op natuurlijke wijze in te richten zoals betere overzichtelijkheid en meerdere bochten i.p.v. 

drempels en/of verkeerssluizen. 

10. Om de educatie & voorlichting (ook) voo rde leeftijdscategorie 12 t/m17 jaarte starten. 

11. Om de educatie Er voorlichting (ook) voor de leeftijdscategorie 59+ te starten. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 juni 2013 

G . A . ^ ¥ « r ^ 
Griffier 

frJ.D. Do n^rsp&e Leest 
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