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Aan:   Gemeenteraad Mook en Middelaar  

Kopie:  alle raadsleden van Mook en Middelaar 

Betreft:  Concept Reactie Mobiliteitsplan Mook en Middelaar2020 d.d. 30 juni 2020 

Datum:  1 maart 2021 

Afzender: Kerngroep Verkeersproblematiek Ringbaan en Heumensebaan Molenhoek 

Geachte raadsleden,  

Houdt u ervan om te gaan slapen met het slaapkamerraam open? Wij dagen u uit, rijdt eens tussen 

10 en 12 uur ’s avonds door de Heumensbaan en de Ringbaan. Wat valt u dan op? Precies! Alle 

slaapkamerramen zijn dicht. Wellicht vraagt u zich af hoe dat komt. Om vijf uur ’s ochtends begint 

namelijk de ochtendspits. En als je niet zo vroeg op hoeft, is het niet fijn wakker gemaakt te worden 

door te hard rijdende passerende auto’s en over verkeersdrempels huppelende aanhangers. 

Overigens wordt je niet alleen ’s ochtends gewekt maar kan je ’s avonds niet inslapen vanwege dat 

verkeer. 

Weet u waarom ons dit zo opvalt?  Onze huizen zijn gelegen aan deze wegen en wij hebben in de 

eerste lock-down gemerkt hoe rustig het kan zijn. Ook nu na de avondklok daalt de rust neer op onze 

straten. Heerlijk is dat! Het is eigenlijk ook wel cynisch dat Covid-19 maatregelen ons zo duidelijk 

maakt hoe veel prettiger andere inwoners van Molenhoek wonen dan wij. De oorzaak is een aantal 

van onze vertegenwoordigers die ons niet serieus nemen.  

Dat brengt ons bij de vraag hoe het mogelijk is dat politieke vertegenwoordigers in de 

commissievergadering Grondgebied van 24 februari jl. het verkeersprobleem kunnen bagatelliseren. 

Er werd immers gezegd dat 50% van de vervoersbewegingen in onze straten door eigen 

dorpsbewoners werd veroorzaakt. Even een les in feiten en logica. De 50%- veronderstelling wordt 

absoluut niet gestaafd door enig (kenteken)onderzoek. Eerste feit is dat wij in de ochtendspits én de 

avondspits colonnes van 8 á 10 auto’s per keer tussen de rijksweg en het bruggetje (en vice versa) 

zien gaan. Tweede feit is dat bij de laatste meting 8.000 verkeersbewegingen van auto’s PER DAG zijn 

geteld. Molenhoek telt 3.690 inwoners waaronder kinderen en mensen zonder auto. Logisch 

redenerend leert dat het onmogelijk is dat 4.000 (dat is immers 50% van 8.000) verkeersbewegingen 

per auto per dag van eigen bewoners afkomstig kunnen zijn.  

Wij willen ook graag met u onze verbazing over het volgende delen. Het blijkt  dat de VVD op 

voorhand al een optie wil uitsluiten van het onderzoek. Hoe fair is dat? Moet de VVD zich niet ook 

serieus met onze problemen bezig houden? Nog vreemder wordt dit verhaal als we horen dat er 

huis-aan-huis bezoekjes worden afgelegd om medebewoners te overtuigen van het gelijk van de 

VVD. Maar de huisbezoekjes vinden niet plaats bij bewoners van de Heumensebaan en de Ringbaan. 

En dan rolt twee dagen geleden ook nog een digitale handtekeningenactie bij onze achterban binnen. 

Hoe agressief kan je zijn als partij? Overigens een groot deel van de geplaatste handtekeningen zijn 

anoniem en een ander deel is van inwoners van buiten onze gemeente. Als u wordt verteld dat er 

meer dan 200 handtekeningen zijn verzameld, neem dit dan alstublieft niet al te serieus.  

Wij hebben in onze tekst (namens 131 huishoudens) aan de commissie gevraagd om het ene te doen 

(het onderzoek) en het andere niet na te laten (directe oplossingen realiseren zoals 

éénrichtingsverkeer en een stoplicht bij het bruggetje). Wij herhalen dit verzoek en benadrukken dat 

wij graag door àlle politieke partijen in Molenhoek serieus genomen willen worden. 


