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datum 7 februari 2018

Geachte heer/mevrouw,

Tijdens de werkconferentie begin 2017 en in de bijeenkomsten van bewoners en
ondernemers (WijQ4) kwam het onderwerp verkeersoverlast in Q4 regelmatig aan bod. Om
deze overlast te verminderen wordt voorgesteld een peller in de Bolwaterstraat te
verplaatsen en hiermee een groot deel van Q4 autoluw te maken. Dit plan is met WijQ4
besproken en in mei 2017 aan de wijk gepresenteerd. Eind mei heeft ons college dit
vastgesteld. Het autoluw maken van de wijk is in het verleden ook opgenomen in het
wijkontwikkelingsplan - WOP(2005) en WOP+(2008) - en zou het sluitstuk zijn van de
afronding van de vernieuwde openbare ruimte. In deze brief informeer ik u over de huidige
stand van zaken.
Verkeersbesluit
Op 11 oktober 2017 is een verkeersbesluit gepubliceerd. Het besluit heeft als doel het
autoluw maken van de wijk Q4 door een aantal straten en pleinen op te nemen in het
'gesloten verklaarde gebied binnenstad'. Ook is besloten tot intrekking van het
eenrichtingsverkeer op het zuidelijk gedeelte van de Ginkelstraat. Op het verkeersbesluit zijn
38 bezwaren binnengekomen.
Bezwaren
De ingediende bezwaren hebben vooral betrekking op (het ontbreken van) een regeling voor
bezoekers, betaling van de leges en toegankelijkheid van de wijk voor bewoners zonder
eigen parkeerplaats in het gebied (voor het afzetten van boodschappen, niet mobiele
gezinsleden e.d.). Voor ons is uit de bezwaren duidelijk geworden dat het huidige beleid voor
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het autoluw centrum, de winkelstraten, niet zonder meer passend is voor het autoluw maken
van de woonwijk 04.
Wij willen daarom passend beleid ontwikkelen voor een autoluwe woonwijk, zoals de wijk
04. Daarom is besloten hiervoor aan te sluiten bij de evaluatie 'pollergebied Venlo centrum'
die eind van het eerste kwartaal / begin tweede kwartaal 2018 wordt gestart. De
bezwaarpunten, zoals die naar voren komen in de ingediende bezwaren, worden in deze
evaluatie meegenomen. Dit betekent dat het verkeersbesluit nu wordt ingetrokken. Het nieuw
vast te stellen beleid leidt er naar verwachting toe dat op termijn een nieuw verkeersbesluit
genomen moet worden. Tegen dit besluit kan ook dan bezwaar worden gemaakt.

Kleinere aanpassingen
Met betrekking tot de ervaren verkeersoverlast zijn wel enkele kleinere maatregelen
genomen. Zo zijn er extra verkeersborden op de Puteanusstraat en Maaskade geplaatst.
Ook is de voetgangersoversteekplaats tegenover de Action verwijderd. Als laatste is de
doorgang vanuit het Maasschriksel naar het Synagogeplein afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer.

Communicatie Q4
De gemeente begrijpt dat veel van het nieuws over 04 u bereikt via de media. Toch vinden
wij het belangrijk om u als bewoner van 04 persoonlijk op de hoogte te houden over
collegebesluiten, actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen in de wijk. Dit doen wij door het
plaatsen van nieuwsberichten op de website van 04. Wij kunnen u deze berichten ook
persoonlijk sturen. Wilt u deze ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar
info@q4.nl. Uw e-mailadres wordt dan op de mailinglijst geplaatst.
Wij hopen u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.
roet,
an burgemeester en wethouders
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