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Onderwerp 

  

Vrachtverkeer Kofferen, Sint-Oedenrode 

 

 

 

Beste mevrouw Van Esch, 

 

Uw vragen van 22 juli 2021 kunnen wij als volgt beantwoorden: 

 

Vragen: 

Bewoners van de straat Kofferen in Sint-Oedenrode klagen over overlast door vrachtverkeer, zo 

blijkt uit een publicatie in De Mooi Rooi Krant van 20 juli jl. Naar aanleiding hiervan heeft Hart de 

volgende vragen: 

 

1. Bent u bekend met de in dat artikel geschetste problemen? 

2. Volgens het artikel is er een historie van ‘decennia vruchteloos klagen’. Bent u het daarmee 

eens? Zo ja, wat is de reden dat deze klachten blijkbaar niet tot verbeteringen hebben geleid die 

de inwoners tot tevredenheid stemmen? 

3. Volgens de inwoners leidt de Zuidelijke Randweg niet of onvoldoende tot het verminderen van 

(vracht)verkeer in het centrum van Sint-Oedenrode. Deelt u die mening? Zo ja, wat is de reden 

dat het gewenste effect niet is bereikt? Zo nee, wat is de visie van het College op dit gebied? 

4. De bewoners stellen als mogelijke oplossing een vrachtwagenverbod voor ‘tussen café ’t 

Kofferen richting centrum en bij de hoek Hoge Vonderstraat-Kofferen richting Ahrend’. Wat is uw 

mening over deze suggestie? 

5. Overweegt u andere oplossingen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? 
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Antwoord: 

1. Bent u bekend met de in dat artikel geschetste problemen? 

Ja, we hebben op 22 juli j.l. een gesprek met bewoners gehad. 

2. Volgens het artikel is er een historie van ‘decennia vruchteloos klagen’. Bent u het daarmee 

eens? Zo ja, wat is de reden dat deze klachten blijkbaar niet tot verbeteringen hebben geleid 

die de inwoners tot tevredenheid stemmen? 

Bewoners hebben aangegeven dat het probleem al jaren speelt. Ze geven aan dat de 

verwachting was dat de aanleg van de Zuidelijke Randweg tot afname van het vrachtverkeer 

in Kofferen zou leiden maar dat dit niet is gebeurd. 

3. Volgens de inwoners leidt de Zuidelijke Randweg niet of onvoldoende tot het verminderen van 

(vracht)verkeer in het centrum van Sint-Oedenrode. Deelt u die mening? Zo ja, wat is de 

reden dat het gewenste effect niet is bereikt? Zo nee, wat is de visie van het College op dit 

gebied? 

We gaan de problemen, oorzaken en mogelijke oplossingen nader onderzoeken.  

4. De bewoners stellen als mogelijke oplossing een vrachtwagenverbod voor ‘tussen café ’t 

Kofferen richting centrum en bij de hoek Hoge Vonderstraat-Kofferen richting Ahrend’. Wat is 

uw mening over deze suggestie? 

We gaan de problemen, oorzaken en mogelijke oplossingen, waaronder de oplossing die de 

bewoners voorstellen, nader onderzoeken. 

5. Overweegt u andere oplossingen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? 

Zie antwoord op vragen 3 en 4. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,     De burgemeester, 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA   ir. C.H.C. van Rooij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


