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Asten, 22 november 2016

AAN:
het college van Burgemeester en wethouders,
subsidiair de gemeenteraad van Asten,
Postbus 290, 5720 AG Asten.

Geacht college c.q.raad,
Via een artikel in de krant, vernamen wij, dat een meerderheid van de politieke partijen in Asten
hebben besloten om te onderzoeken, of het gebruik van de auto/vrachtwagen in het winkelcentrum
van Asten kan worden teruggedrongen. Het gaat daarbij vooral over de route waarin de Markt en
een stuk van de Emmastraat zijn opgenomen. Met andere woorden het uitgangspunt van een
verkeersluw centrum staat onder druk.
Natuurlijk hebben wij bij de evaluatie van de herinrichting van de Markt en omgeving onderkent, dat
er aanleiding is om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid in dit gebied te verbeteren. Onze
wens en inspanning om gemotoriseerd verkeer te weren op de Markt, door bloembakken te plaatsen
, zodat de auto’s komende vanuit de Pr. Bernhardstraat niet langer de Markt konden gebruiken als
autoroute stuitte op hevig verzet van de 2 wekelijkse markt. Met veel moeite hebben we bereikt dat
er uiteindelijk drie bloembakken werden geplaatst. Het plaatsen van meer bloembakken werd door
de 2 wekelijkse markt geblokkeerd. Kennelijk is de 2 wekelijkse markt op woensdagmorgen
belangrijker, dan de veiligheid in het centrum en de gewenste inrichting op al die andere dagen. Ook
de belangen van de vast in het centrum gevestigde bedrijven dreigen daar ondergeschikt aan te
worden gemaakt.
Als gevolg van de halve maatregel konden auto’s tegen de regels in nog steeds over de Markt blijven
rijden. Op dit moment wordt op aandringen van uw raad onderzocht of er meer bloembakken
kunnen worden geplaatst en wordt de doorgang van al het vrachtverkeer over de Markt gestopt.
Maatregelen, die in ieder geval de veiligheid in het gebied ten goede komen en waarvoor wij al
langer pleiten.
Dan is er de passage in het terras van Markt 8. Wij hebben aangegeven, dat ook hiervoor gezocht
moet worden naar veiligheid verbeterende maatregelen.
We begrijpen nu dat er een politieke wens is om nog meer verkeer uit het centrum te weren. Dit
terwijl er nog geen afdoende poging is gedaan om de veiligheid met andere maatregelen te
verbeteren en met de wetenschap uit het verleden dat de beperkte doorgang voor gemotoriseerd
verkeer van levensbelang is voor diverse gevestigde ondernemers.
Centrumbezoekers, die voor een korte tijd daar verblijven, vragen om verstrekkende maatregelen die
permanent negatieve gevolgen hebben voor ondernemers. Dit getuigd niet van besef, dat indien
bedrijven niet bereikbaar zijn en daardoor klanten verliezen de uiterste consequentie is dat ze
moeten sluiten of vertrekken uit het centrum en er dus een toenemende leegstand ontstaat ? Het
centrum is dan ook minder interessant voor die centrumbezoekers. Wij zijn van mening dat de
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belangen van de bedrijven in het centrum op dit moment voorop moeten staan om een gezond
kernwinkelgebied te behouden met ruimte voor een brede invulling en goede bereikbaarheid.
We stellen vast dat de zittende coalitie in hun programma heeft staan dat er gestreefd wordt naar
‘een goede bereikbaarheid van het centrum’. Natuurlijk kun je over de uitleg hiervan van mening
verschillen maar het weren van al het verkeer in het centrum draagt daar zeker niet aan bij.
Langs deze weg doen wij daarom nogmaals een dringend beroep op u om vast te houden aan een
verkeersluw centrum en natuurlijk blijven wij beschikbaar als gesprekspartner om maatregelen te
vinden om de veiligheid in het centrum te vergroten.
Met vriendelijke groet,
De voorzitter van de Stichting Centrummanagement Asten,

Ing J.H. Uilenbroek.
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