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Klachten bewoners Mieke de Brefstraat

Beste heer Gevers,
Uw vragen van 26 oktober 2021 kunnen wij als volgt beantwoorden:
Een tijd geleden is er in een brief aan de raad door een aantal bewoners van de Mieke de
Brefstraat in Schijndel zorgen geuit over toename van verkeersbewegingen in hun straat. Dit
resulteert in hun ogen tot grote geluidsoverlast.
We hebben de volgende vragen:
1. Bent u bekend met de brief en de zorg van de bewoners?
2. Is er al contact geweest met de bewoners?
Zo ja, op welke wijze?
Zo nee, waarom niet?
3. Deelt u de mening van de inwoners?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, welke oplossingen overweegt u?
Antwoord:
1. Bent u bekend met de brief en de zorg van de bewoners?
Ja, wij zijn bekend met de brief en de zorg van de bewoners.
2. Is er al contact geweest met de bewoners?
Nee, er is nog geen contact geweest met de bewoners. De belangrijkste reden is de beperkte
capaciteit van het cluster verkeer. Hierdoor kunnen wij op dit moment helaas niet alle brieven en
meldingen op tijd beantwoorden.

3. Deelt u de mening van de inwoners?
De Mieke van Brefstraat is ingericht volgens de landelijke richtlijnen voor 30 km/uur wegen.
Desondanks kan het zijn dat het verkeer te hard rijdt in deze straat en/of dat er meer verkeer rijdt
dan gewenst. Om hier inzicht in te krijgen, plaatsen wij in november 2021 een verkeersteller die
gedurende 2 weken 24 uur per dag het verkeer registreert. Voor het bepalen van de locatie van
deze verkeersteller en het bespreken van de resultaten nemen wij in week 45 contact op met de
bewoners.

Met vriendelijke groet,
H. van Rooijen
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