
 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief met betrekking tot het project “Herinrichting Prins 

Bernhardstaat”. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang en 

ontwikkelingen rondom dit project.  

Het gedeelte van de Prins Bernhardstraat tussen de Lienderweg – Logtenstraat is aan vervanging toe. Het 

straatwerk is slecht en moet worden hersteld. Ter hoogte van de Logtenstraat is het overzicht vanuit de 

Prins Bernhardstraat niet ideaal. Verkeersdeelnemers kunnen gaan twijfelen door de  onoverzichtelijke 

situatie en dit kan gevaarlijke verkeerssituaties opleveren. Daarnaast stagneert de doorstroming in dit 

deel van de Prins Bernhardstraat. De weg wordt smaller en de parkeerbehoefte is hoog. Nu de weg 

helemaal herstraat moet worden gaan we kijken welke inrichting gewenst is.  

 

De proef met het instellen van éénrichtingsverkeer loopt inmiddels al meer dan 

een week. Wij hebben geconstateerd dat er nog steeds verkeer via de 

Langstraat richting het centrum rijdt. De Langstraat is hier veel te smal voor. 

Daarom wordt de Langstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. In overleg met 

enkele buurtbewoners en met de eigenaar van DinerTijd is gekeken waar we de 

wegafsluiting plaatsen. Er komen borden “doodlopende weg” te staan om de 

automobilist hierop te attenderen. Voor fietsers en voetgangers blijft de weg 

toegankelijk. 

 

Eind van deze week worden er verkeerstellers geplaatst. Gedurende 2 weken 

tellen wij het verkeer dat van omliggende straten gebruik maakt. Zo krijgen we 

in beeld via welke wegen het verkeer richting centrum rijdt.  

 

Mocht u de komende weken nog opvallende zaken constateren met betrekking 

tot het verkeer, dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Dit kan zowel 
telefonisch (0493-671212 als via de mail (r.mertens@asten.nl).  

Kent u iemand die deze nieuwsbrief ook wil ontvangen? Opgeven kan via r.mertens@asten.nl 

Met een aantal bewoners en belanghebbenden is een werkgroep ingesteld. 

De werkgroep gaat samen met de gemeente een inrichtingsschets maken. 

Maandag 10 september is de werkgroep van start gegaan. We zitten nog in 

de aanloopfase. Op het moment dat we meer zicht hebben op het 

éénrichtingsverkeer kan begonnen worden met het opstellen van de 

inrichtingsschetsen. 

 

Op het moment dat er een inrichtingsschets is gemaakt wordt dit aan alle 

buurtbewoners gepresenteerd. Iedereen is dan in de gelegenheid hierop te 

reageren. 
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