
 

Hierbij ontvangt u de tweede 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.  

 

De proef met het éénrichtingsverkeer staat inmiddels 6 weken. De resultaten van de  

verkeerstellingen zijn binnen en de enquêteresultaten zijn beoordeeld. Wij hebben veel  

positieve reacties ontvangen over de proefopstelling, maar ook enkele negatieve. Er zijn  

28 enquêteformulieren ingediend: 22 hiervan zijn voorstander van éénrichtingsverkeer,  

4 zijn tegen en 2 hebben geen mening. Als we de reacties van de ondernemers er uit  

filteren dan zijn er 2 voor, 3 tegen en 2 hebben geen mening. 

Aan de hand van de verkeerstellingen hebben we in beeld hoe de verkeersstromen lopen.  

Een gedeelte van het verkeer wordt via de Lienderweg en Industrielaan afgewikkeld. Daar- 

naast zien we dat er nog een hoeveelheid verkeer de Prins Bernhardstraat inrijdt wat vervolgens via de 

Daliastraat en Asterstraat richting het centrum rijdt. De verkeersdrukte op het kruispunt Prins 

Bernhardstraat – Logtenstraat is flink afgenomen. Dit komt de veiligheid op dit punt ten goede. 

 

Vanuit de gemeente zijn we positief over het resultaat. Naar aanleiding hiervan willen 

we de proefopstelling nog enkele weken laten staan. Dat wil zeggen dat de Prins 

Bernhardstraat vanaf Ommel tot aan Dinertijd in beiden richtingen bereikbaar is. 

Vanaf Dinertijd tot aan de Logtenstraat blijft het éénrichtingsverkeer in stand. 

 

De komende periode worden de resultaten van de proef met de werkgroepleden 

besproken en vervolgens ook met het college. Afhankelijk daarvan zal worden 

besloten hoe verder te gaan. Wij houden u op de hoogte.    

 

 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact 

opnemen met de heer Mertens van de gemeente Asten. 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. 
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