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Aan: Gemeente Mook en Middelaar, ter attentie van de Griffier, Mw M Arensbergen 
 
Kopie: alle raadsleden van Mook en Middelaar 
 
Betreft: Inspreken Concept Mobiliteitsplan Mook en Middelaar 2021, Commissie 
Grondgebied (Vergadering 24/02/2021). 
 
Datum: 23 februari 2021 
 
Afzender: R T J Wijdemans, gesteund door 27 omwonenden Molenhoek 
 
Geachte Commissieleden, 
 
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van het aangepaste Concept Mobiliteitsplan 
(MP) Mook en Middelaar 2021. 
 
Ik beperkt mij hierin tot de verkeersproblematiek Ringbaan/Heumensebaan in Molenhoek. 
 
Tot 2024 zijn geen middelen gereserveerd in het MP. Alle maatregelen ter verbetering zijn 
toegeschreven aan het onderzoek Ecozone Molenhoek. Dit is een studie naar structurele 
oplossingen voor de genoemde problematiek, maar realisatie van oplossingen gaat gezien 
de benodigde investeringen voorzienbaar velen jaren duren. 
 
De bewoners wachten nu al meer dan 20 jaar op oplossingen. De verontwaardiging dat de 
Gemeente al die tijd niet tot een oplossing is gekomen om het verkeer buiten de woonwijk 
te geleiden, is groot. De aangekondigde versnelling van woningbouwprogramma’s in de 
regio zorgt ervoor dat zelfs tijdens de looptijd van dit MP de verkeersintensiteit nog verder 
zal toenemen. Het is daarom niet acceptabel dat korte termijn of tijdelijke maatregelen om 
de huidige situatie te verbeteren niet zijn geconcretiseerd in het MP en ook naar het plan 
Ecozone Molenhoek (een beginnend onderzoek) zijn toegeschreven. 
 
Die maatregelen zijn duidelijk: het delen van de verkeersbelasting met andere wegen van de 
gemeente door het instellen van éénrichtingsverkeer op de Heumensebaan tussen de 
Lindenlaan de Oude Bovensteweg. Daarmee wordt voor enige tijd de overlast gehalveerd. 
En het installeren van verkeerslichten bij het spoorbruggetje totdat de alsmaar weer 
uitgestelde vernieuwing van de spoorbrug met gescheiden doorgang voor fietsers en 
voetgangers eindelijk wordt gerealiseerd. Waar wachten wij op? 
 
Daarnaast zou ik als stakeholder graag betrokken willen worden bij het Plan Ecozone 
Molenhoek om constructief mee te denken over een structurele oplossing om het 
doorgaande verkeer buiten ons woongebied te geleiden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
R. T. J. Wijdemans, Kastanjelaan 4, Molenhoek 
 r.wijdemans@chello.nl 


