
Live-verslag raadsbijeenkomst 15 april 2013 
 
Buurtschapshuis Sinderen 
 
Onderwerp: “Verkeerssituatie Sinderen”  
 
Stand van zaken: 
 
Geslotenverklaring vrachtverkeer 
• i.c.m. verkeersremmende maatregelen; 
• Politie ziet haken en ogen aan effectief verbod; 
• Verkeersbesluit (=geen raadsbesluit) niet nodig bij tijdelijke maatregelen (3 maanden), 

grondslag voor handhaving ontbreekt; 
• Politie: alleen reguliere handhaving; 
• Langdurige proef na overleg politiek; 
• Sinderens Belang pleit voor 1 à 2 jaar; 
• Intentie grote zone met proefperiode voor geslotenverklaring vrachtverkeer; 
• Tegemoetkoming in navigatieprobleem;  
• Samenspraak met Gemeente Aalten;  
• Sinderens Belang: Het gaat niet  om lokale vrachtverkeer; 
• Oproep tot bredere opvatting van veiligheid in leefomgeving. 
 
60 km zones 
• Verkeersbesluit in voorbereiding, na de zomer invoeren; 
• Vanaf komgrens Varsseveld bebording, zoals situatie Netterden; 
• Handhaven kan wel; 
• Sinderens Belang pleit voor verkeersremmers op Sinderenseweg; is erg duur, liever 

politie ondersteunen met handhaving; = Motie Vossers; 
• Heeft klein effect op navigatiesystemen; 
• Begroting: GVVP bepaalde gebieden aanpakken; heel groot gebied, dan minder 

verkeersborden, minder kosten; 
• Fair kijken naar alternatieve routes. 
 
Schoolzône 
• 1 mei komen de paaltjes, oversteekplekken; 
• Breder dan alleen bij school; 
• Pas op voor schijnveiligheid; 
• Verkeersbrigadiers nodig, gemeente zorgt voor materiaal en opleiding; oproep aan 

werkgroep; 
• School aansprakelijk voor brigadiers? Hier wordt op terug gekomen; 
• School leert kinderen in projecten veilig deelnemen aan verkeer; 
• Ouders komen met auto hun kinderen brengen = onderwerp van werkgroep verkeer. 
 
Herinrichting kom Sinderen (Sinderenseweg) 
• Komgrens naar buiten leggen wordt uitgezocht; 
• Van 80 km terug naar 60 km, dan 30 km in kom; 
• Sandwichborden worden weggehaald op Aaltenseweg, nadere info in andere 

raadsrotonde; 
• Radarcontrole gehouden: 169 auto’s te hard; 
• Iedere 14 dagen stand van zaken totale verkeerssituatie per email naar Sinderens 

Belang; 
• Klinkers in de straat? Gemeente: dorpse karakter, automobilist pas automatisch snelheid 

aan. Sinderens Belang: bang voor geluidsoverlast; 



• Schetsen herinrichting komen naar u toe;  
• Inloopavond; 
• Loonbedrijven en transportbedrijven uitnodigen;  
• Dan gelegenheid voor reactie; 
• Uitvoering herinrichting voorjaar 2014. 
 
 
Concrete afspraken: 
Proef geslotenverklaring vrachtverkeer m.u.v. beste mmingsverkeer : zo snel mogelijk 
starten, niet in vakantieperiode. 
Verkeersbesluit : logisch vervolg op proef, wel goed onderbouwen, gevolgen andere wegen 
afwegen, samenspraak met Aalten. 
60 km zone : niet onlogisch, beïnvloed navigatiesystemen op lange termijn, goed voor 
leefbaarheid, belangrijk dat het er komt, geeft duidelijkheid voor iedereen, dus gewoon doen!  
Schoolzone en herinrichting : mee eens, ligt op de plank, wordt aan gewerkt; 
 
De schouders er onder, d’r an! 
Politiek houdt vinger aan de pols. 
 


