’s-Hertogenbosch, 11 mei 2016
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Reglement van Orde
Betreft: carpoolplaats A73-N272
Geacht college,
Medio januari 2016 zijn er in de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis raadsbreed moties
aangenomen, die ertoe strekken om, op Boxmeers grondgebied, een carpoolplaats te realiseren
nabij de Rijksweg A73 en de provinciale weg N272.
Inwoners van deze regio ervaren namelijk al jarenlang overlast van zgn. ‘wildparkeerders’, die
voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen. Een carpoolplaats kan niet alleen een einde maken
aan deze overlast, maar nodigt mensen tegelijkertijd uit om méér te gaan carpoolen. Dit is goed
voor hun eigen portemonnee, draagt bij aan de bestrijding van het fileprobleem én komt het
milieu ten goede.
Omdat de provincie zich tot dusver niet heeft uitgesproken over de aanleg van deze
carpoolplaats, heeft het CDA de volgende vragen voor het college van Gedeputeerde Staten:
1. Was u bekend met de aangenomen moties Onderzoek naar de mogelijkheid en realisering
carpoolplaats nabij A73 Boxmeerseweg N272 en de aanleiding daartoe?
2. Deelt u de mening dat het wildparkeren in deze regio een probleem is?
3. Bent u het met het CDA c.s. eens dat voor dit probleem een carpoolplaats de beste oplossing
is, met bijkomende voordelen als filebestrijding en milieubescherming?
4. Bent u op dit moment in gesprek met de colleges van B&W in Boxmeer en Sint Anthonis met
als doel de aangenomen moties uit te voeren en de carpoolplaats te realiseren?
5. Indien ja, wat is de status van deze gesprekken?
6. Indien niet, wat gaat u doen om samen met de betrokken gemeenten tot een permanente én
gedragen oplossing voor dit probleem te komen?
7. Kunt u toezeggen dat de gewenste carpoolplaats er vóór 1 januari 2017 is dan wel dat u voor
die datum andere maatregelen heeft genomen die het wildparkeren in genoemde regio
tegengaan?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt.
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Ankie de Hoon

