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Opening
Willem heet iedereen welkom en bedankt hen dat zij tijd hebben vrijgemaakt voor deze
ingelaste vergadering. Het onderwerp vanavond is de Markt in Asten en specifiek het verkeer
op de Markt in Asten. Willem geeft het doel van de vergadering aan: te komen tot een advies
namens de Verkeerswerkgroep Asten inzake verkeer over de Markt.
Informatiebijeenkomst 11 april 2019
Er wordt stilgestaan bij de informatiebijeenkomst op 11 april jl. Iedereen is van mening dat de
avond goed verliep. Er ontstonden goede discussie over het al dan niet autovrij maken van de
Markt. Willem geeft aan dat hij een notitie heeft opgesteld “Verkeersluwe Markt” waarin
verschillende doelstellingen en oplossingsrichtingen worden beschreven. De leden van de
Verkeerswerkgroep krijgen de notitie nog toegestuurd.
Varianten
De leden van de Verkeerswerkgroep staan nog eens stil bij de verschillende varianten voor een
autoluwe of autovrije Markt. Er vindt een discussie plaats over autovrij of autoluw. Dorpsraad
Ommel en Dorpsoverleg Heusden zijn niet overtuigd van een autovrije Markt, evenals de
politie. Zij achten het bereikbaar blijven van de winkels aan de Marktstraat en Emmastraat van
groot belang voor de ondernemers. Ook zien zij verschillende knelpunten ontstaan bij een
autovrije Markt. Er zal immers altijd bevoorrading moeten kunnen plaatsvinden. Echt helemaal
autovrij wordt de Markt volgens hen dus nooit. De VAC en VVN zijn echter van mening dat de
Markt wél autovrij gemaakt moet worden. Daarmee ontstaat volgens hen een veel veiligere
situatie op de Markt voor voetgangers en terrasbezoekers en wordt de Markt daadwerkelijk
een prettig gebied om te winkelen en te verblijven.
Advies Verkeerswerkgroep
De leden van de Verkeerswerkgroep worden het niet unaniem eens.
Voor een autovrije Markt
VAC en VVN
Tegen een autovrije Markt
Dorpsraad Ommel
Dorpsoverleg Heusden
Politie
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