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Koen Knippenberg
14 024
vervolg verkeerssituatie ARN Weurt

Geachte raad,
Op 20 november 2016 beantwoordde B&W de commissievragen over het bestemmingsplan partiële
herziening ARN Weurt (briefkenmerk UI16.09373). Eén onderdeel daarvan, Ad 3., betrof de
structurele problematiek rondom wachtende voertuigen op de rijbaan van de Nieuwe Pieckelaan in
de vroege ochtenduren.
In deze brief geef ik u graag een update hiervan.
Wachtende voertuigen op Nieuwe Pieckelaan
Onlangs is ambtelijk overleg geweest met de ARN over dit onderwerp en ook over de vervuiling in
de directe omgeving. De volgende zaken zijn daar naar voren gekomen en afgesproken:
* In tegenstelling tot eerder bericht wordt er geen specifieke wachtplaats op eigen terrein
gemaakt. De wachtruimte wordt nu gecreëerd door het eerder opendoen van de poort,
waarbij de voertuigen zich bij de weegbruggen kunnen opstellen.
» Daarnaast heeft de ARN na overleg met andere afvalverwerkingsbedrijven aanvullende
maatregelen ingesteld voor het controleren van vervoersstromen. Er worden nu bloktijden
ingevoerd voor het lossen voor de buitenlandse leveranciers. Dit spreidt de instroom van
vrachtwagens, doordat een deel van de leveranciers niet meer kan lossen in de ochtend.
« Alle leveranciers zijn geïnformeerd dat de bloktijden per 6 februari 2017 dwingend gelden.
Ook is in deze berichtgeving aanvullende informatie vanuit de gemeente Beuningen
toegevoegd. Wachtende voertuigen op de Nieuwe Pieckelaan begaan een
verkeersovertreding. Vanaf 6 februari wordt hier scherper op toegezien en gehandhaafd.
» Het parkeerverbod op de Nieuwe Pieckelaan wordt ondersteund met parkeerverbodsborden.
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Vervuiling in omgeving
Daarnaast is met de ARN gesproken over (zwerfjvuil afkomstig vanaf hun terrein. Voor vuil dat
wegwaait zijn structurele opruimacties. Ook voor de reiniging van het wegdek zijn er wekelijks
actierondes. Hiermee voldoet de ARN aan de opschoonplicht van de openbare weg. Echter, door
slibafzetting van met name vuilniswagens heeft het wegdek en het wegmeubilair toch continu meer
te lijden van de vervuiling. Om dit in te perken, voeren we de volgende acties uit:
» Naast de wekelijkse reiniging dor de ARN, wordt vanaf 2017 twee keer per jaar een
intensieve wegdekreiniging gedaan. Dit met een zogenaamde ZOAB-cleaner.
» Een deel van het wegmeubilair wordt op grotere afstand van het wegdek verplaatst.
Met vriendelijke syoet.

Piet de Klein
wethouder Ruimte, Water en Energie
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