
 

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

Bernhardstaat”. Deze nieuwsbrief gaat in op de proef rondom éénrichtingsverkeer. 

 

Op 3 september is de proefopstelling van het éénrichtingsverkeer geplaatst. In onze vorige nieuwsbrief 

hebben wij reeds vermeld dat de eerste resultaten veelal positief zijn. We hebben ook enkele negatieve 

reacties ontvangen. Bijgevoegd is een overzicht van de enquêteresultaten. Op bijgaande tekening en de 

daarbijhorende tabel is inzichtelijk hoe het verkeer zich heeft verdeeld over de omliggende straten. Met 

name in de Daliastraat en Asterstaat is het aantal voertuigen flink toegenomen. De snelheid van het 

verkeer in deze straten is gelijk gebleven. De doorstroming in de Prins Bernhardstraat is sterk verbeterd, 

het verkeersaanbod op het kruispunt Prins Bernhardstraat/Logtenstraat is afgenomen. Dit maakt de 

situatie overzichtelijker en daardoor veiliger. 

We zouden de proef kunnen beëindigen en de oude situatie weer kunnen herstellen. Het steeds maar 

wijzigen van de inrichting leidt echter alleen maar tot onduidelijkheid. 

 

Bovenstaande afwegende willen we de proefopstelling in ieder geval voor het komende jaar laten staan. In 

die periode wordt het ontwerp van de nieuwe straat uitgewerkt. Zodra dit ontwerp is vastgesteld kan het 

definitieve besluit worden genomen. Komend jaar willen we ook gebruiken om de verkeersstromen in de 

Daliastraat en Asterstraat te monitoren. Mocht blijken dat aanvullende maatregelen nodig zijn dan kunnen 

we dat in het project meenemen. 

 

Omdat het éénrichtingsverkeer nu voor een 

langere periode blijft staan moet er een 

verkeersbesluit worden genomen. De 

voorbereidingen hiertoe worden opgestart. Zodra 

het besluit is genomen wordt dit via de 

nieuwsbrief kenbaar gemaakt. Wij verwachten dat 

dit in week 46 of 47 zal zijn. Op dat moment heeft 

u de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen 

het instellen van éénrichtingsverkeer. Hoe u dat 

kunt doen geven wij u op dat moment aan. 

Lopende de procedure laten we de huidige 

opstelling van éénrichtingsverkeer staan. De 

borden op de rotonde Lienderweg die naar het 

centrum en de VVV verwijzen worden aangepast. 

Zodra de werkzaamheden aan de Floralaan zijn 

afgerond verwijderen we de 

vooraankondigingsborden die voor de rotonde met 

de Lienderweg staan. Volgens planning zal dit 

rondom 16 november zijn. 

 

 
 

 

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).  
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