
Welkom bij deze Raads Informatie Bijeenkomst,
gericht op de verkeersveiligheid en leefbaarheid in 

de  gemeente Gennep



Raad Informatie Bijeenkomst 
( voorheen “BOP”) 

is een initiatief van de “verkeerskoepelgennep”

een samenwerkingsverband van de dorps-en 
wijkraden binnen de gemeente Gennep 

14 november 2017
Locatie: Pica Mare 



Verkeerskoepelgroep

• De “verkeerskoepelgennep”is samengesteld uit:

• Wijkraad Gennep-West;
• Wijkraad Gennep-Zuid;
• Vereniging Hèjje Mojjer;
• Dorpsraad Milsbeek (SL!M);
• Dorps Ambitie Groep Ottersum;
• Dorpsraad Ven-Zelderheide.



Uitgangspunten:

• het “GVVP”, het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoers Plan van de gemeente Gennep, is 
aan vernieuwing en “up to date “ te brengen 
toe m.i.v. 2018.

• Dit biedt kansen en mogelijkheden, gezien de 
veranderingen, welke zich toekomstige jaren 
binnen de gemeente zich zullen ontwikkelen



Introductie
• Visie :
• Voor het terugdringen van de negatieve effecten van het verkeer op de 

leefbaarheid voor de verschillende dorpskernen heeft de  
“verkeerskoepelgennep” als uitgangspunt:

• Een limiet van 30 km in alle bebouwde kommen en – met uitzondering van 
de N271 – 60 km in de gehele gemeente Gennep;

• het ontmoedigen van al het doorgaande verkeer – in het bijzonder het 
zware vracht- en landbouwverkeer - de dorpskernen en bevorderen  van 
het verkeer richting de hoofdwegen (N271, A73 en A77);

• De wegen in het buitengebied verder geschikt maken voor het steeds 
breder en zwaarder wordende landbouwverkeer;

• Daarbij dient te worden voorkomen dat, de overlast en problemen, zich  
van de ene naar de andere dorpskern verplaatsen;

• Voor bedrijven in de regio dient de meest gunstige route – met de minste 
overlast voor burgers – te worden nagestreefd en beschreven *) . 

*) actiepunt voor de gemeente



Introductie - 2

• De “verkeerskoepelgennep” heeft geen politieke 
bedoeling, wel richt zij zich op de raads - en 
commissieleden die, mogelijk op 18 december 2017, 
over het nieuwe GVVP voor de gemeente Gennep 
zullen moeten besluiten;

• De knelpunten en mogelijke oplossingen zijn 
aangegeven vanuit buurtvereniging en/of de lokale 
gemeenschap;

• De ”koepel” heeft geen ondernemers of het 
bedrijfsleven geconsulteerd. 



Verkeersveiligheid en Leefbaarheid 
gaat samen  

• We baseren ons o.a. op de Strategische Regiovisie  
van Riek Bakker en de recente voordracht en 
sessie van “Trendsportal “ in Gennep. Beiden 
stellen de N271 centraal, als belangrijke noord-
zuid verbinding. Een deel van de aanbevelingen 
van “Riek Bakker” zijn uitgevoerd. 

• De N271 is een belangrijke vervoersas voor het 
interlokale en het regionale verkeer en fungeert 
als ruggengraat in “groot Gennep”.

• Secundair daaraan is de N291 als west-oost 
verbinding. 



De N271 de “noord-zuid 
verkeersruggengraat”



De N291 secundaire  west-oost -
verbinding



Programmavolgorde:

• Algemeen: de verkeersaders en de wenselijkheid tot 
verbetering:

• In alfabetische volgorde maken de kernen en wijken, 
aan de hand van o.m. foto’s en kaarten , hun positie, 
met suggesties voor oplossingen, duidelijk ter zake van 
verkeersveiligheid en leefbaarheid. Het is niet de 
bedoeling dat dit een opsomming van klachten is.

• Na de presentatie, van een kern of wijk, is er 
onmiddellijk gelegenheid tot vragen stellen;

• Na de derde presentatie (Heijen) is er een korte pauze 
om koffie bij te tanken. 



1. Gennep-West



Straatje: de eenzijdige ontsluiting van de parkeerplaats 
en de oversteek vanaf de parkeerplaats naar Jan 

Linders behoeft aanpassing



Straatje: Inrit parkeerplaats voor Jan 
Linders



De jeugd moet vanuit de wijk veilig de scholen en sporthal aan 
de Picardie kunnen bereiken, moet hiervoor de Spoorstraat over. 

De fantasiekruising is,  zeker voor de jeugd, onoverzichtelijk. 

Oplossing: veilige route, zonder obstakels en of onveilige situaties hiervoor uitzetten.



Gennep-West
Aandachtspunten vanuit de wijkraad: 

• Vrachtverkeer,  vanaf de zuivering (Maaskemp), 
behoort niet door het centrum te gaan maar via 
de Nijmeegseweg naar de N271 te rijden: minder 
vrachtverkeer, minder fijnstof uitstoot;

• Een aandachtspunt bij nieuwe herinrichtings-
plannen is het hoogteverschil van de stoep t.o.v. 
de goot. In het centrum wordt dit als lastig 
ervaren, zeker voor rolstoelgebruikers en 
fietsers.



Idee voor aansluiting voor vracht - en landbouwverkeer op 
Veerstraat en de  N271 ( rond zuiveringsinstallatie) om te 

voorkomen dat  ‘t Straatje hiervoor wordt gebruikt.



Fiets parkeren: o.a. in de Spoorstraat worden fietsen 
lukraak op de stoep geparkeerd, wat hinderlijk is voor 

de voetgangers, rolstoelgebruikers etcetera.



In de Brugstraat/Weverstraat de maximum snelheid stellen op 30 
km; het terug brengen van de snelheid zal de veiligheid van de 
weggebruikers zeker ten goede zal komen: auto’s kunnen dan 

tijdig stoppen voor de zebrapaden. 

Dit is tevens een uitgangspunt voor alle kernen!



Turbo-rotonde N271

• een aandachtspunt is het project van de provincie 
betreffende het realiseren van een turbo-rotonde 
in de N271 (ter hoogte van het huidige viaduct). 
I.v.m. de aanrijhelling, richting de brug, zal deze 
rotonde mogelijk hoger komen te liggen dan het 
huidig wegdek van de N271. Daarbij heb je op de 
rotonde afremmend en optrekkend 
vrachtverkeer, wat de geluidsoverlast in onze wijk 
niet ten goede zal komen! Bovendien is de 
geluidswal door de jaren heen aardig ingeklonken



Locatie geplande turbo-rotonde N271



Gennep-West 

• Verkeer van de andere kernen stimuleren om 
gebruik te maken van de rondweg/buitenom, 
indien deze niet in het centrum moeten zijn, 
waardoor het centrum minder wordt belast;

• De jeugd moet vanuit de wijk veilig de scholen en 
sporthal aan de Picardie kunnen bereiken, moet 
hiervoor de Spoorstraat over, ook de 
fantasiekruising is zeker voor de jeugd 
onoverzichtelijk. 

• Oplossing: veilige route, zonder obstakels en of 
onveilige situaties,  hiervoor uitzetten. 



Op de rotonde (Weverstraat/Brabantweg) is er 
afremmend en optrekkend vrachtverkeer. Dat  
komt de leefbaarheid i.v.m. geluidsoverlast in 

niet ten goede! 



Aandachtspunt: Verbreding fietspad over de 
Maasbrug naar 3 ½ meter. Meerdere ongevallen 

na begin schooljaar 2017-2018



2. Gennep-Zuid



Aandachtspunt: Brabantweg:
snelheid en routering naar “de Heij”

i.v.m. afsluitingen van de Brabantweg & Willem 
Boyeweg



Aandachtspunt: Brabantweg:
Snelheid en routering naar “de Heij”

i.v.m. afsluiting voor vrachtverkeer van de Willem Boyeweg



(Buitenlandse) vrachtwagens die toch afslaan zien dit 
bord. Kunnen niet draaien en zoeken hun “TomTom” -

weg via Dr Nolensstraat/Langeweg 

Oplossing: nieuwe rijroute al duidelijker aangeven op de 
Brabantweg



Aandachtspunt Stiemensweg
van 80 naar 50 zou 60 naar 30 moeten zijn!



Aandachtspunt Stiemensweg

I.v.m. camping, scholen en woonwijk mensen met een beperking



3. Heijen



1.Oversteek voor fietsers komend vanuit Gennep. Probleemstelling:
Fietsers vanaf Gennep richting Heijen kunnen kiezen tussen een oversteek  Stiemensweg of bij For Farmers 
(Hendrix veevoeders). Bij de laatste steken fietsers vaak schuin de 'kruising' over. Twee oversteekplekken  

zorgen voor onduidelijkheid en gevaarlijke situaties.

Oplossing fietspad veranderen in voetpad:
Bij de uitvoering van de plannen Stiemsenweg maar één oversteekmogelijkheid realiseren.  (Voor de bewoners
van Hoofdstraat 1 een sluis van beugels en een bord ‘doodlopende weg’ aan het begin bij de Stiemensweg.)



2. Wijziging c.q. aanpassing  “fantasie-kruising” 
noordzijde Heijen.

Oplossing: Realisatie van een nieuwe aansluiting naar het Hoogveld, zie 
punt 3 .



3. Ontsluiting  vrachtverkeer bij industrieterrein 
Hoogveld langs de 'fantasiekruising' bij Van Goethem.
Probleemstelling:
* Veel verkeersbewegingen Hoofdstraat vanaf

viaduct tot afslag industrieterrein Hoogveld;
* Door onduidelijke kruising  gevaarlijk situaties;
* Vrachtwagens nemen hoge snelheid de bocht;
* Milieueffecten: verkeersoverlast + fijnstof;

* Toekomst: meer vrachtbewegingen door en na
de uitbreiding van de haven +  Rondweg – de
Brem/ de Brem -de Grens – haven.



Oplossing:
Een nieuwe ontsluiting van en naar het Hoogveld over de uitrit van 

Teunesen, bij For Farmers richting haven.



4.De ontsluiting bedrijventerreinen “de Grens” en “de Brem”  
vracht verkeer + zwaar landbouwverkeer.



4.a De ontsluiting ‘De Grens’ en ‘de Brem’ 

Probleemstelling:

•Het bedrijventerrein “De Brem” wordt in flink 
tempo door o.a. Arvato ingericht. De ontsluiting 
is een belangrijk ontwikkelpunt;

•Zwaar landbouwverkeer Nieuweweg/Beltweg 
van en naar Heijen en Gennep. De Nieuwe-
weg/Beltweg is niet geschikt voor dergelijk 
zwaar verkeer.



4b. Sluipweg Hommersumseweg langs 
Center Parcs

Probleemstelling:

•Op dit moment maken veel vrachtwagens gebruik 
van deze weg. Dit dient te worden ontmoedigd.

•Oplossing volgende dia:

•Een snelle aansluiting via en van bedrijventerrein 
de Brem met de N271. 



4 c. Oplossing ontsluiting bedrijventerrein ‘De 
Grens/De Brem +zwaar landbouwverkeer’.

Een aansluiting op de N271 (rondweg) moet een oplossing 
bieden. Een route door de kernen moet worden ontmoedigd.



5. Snelheidsbeperkende maatregelen aan de 
Hoofdstraat in de kern van Heijen.

Probleemstelling:

•De toegestane snelheid van 30 km wordt met 
name in de avonduren ruimschoots 
overschreden.

Oplossing:
•Een snelheidspaal met de gereden

snelheid (Smiley) is een - voorlopige –
oplossing.



6. Karrevensweg.
Probleemstelling: Veel verkeer door vrachtverkeer en het verkeer met 
bestemming Center Parcs.



7. Fietspad aan de oostzijde van de Hoofdstraat.
Probleemstelling:

1.Met name scholieren fietsen aan de westzijde richting Heijen,
dus tegen het verkeer in: gevaarlijke situaties;

2. De oversteekplaats bij de Schaafsebosweg is gevaarlijk.



8a. N271 vanaf oversteek Diekendaal/Schaafsebosweg



8b Hoofdstraat richting Heijen



8 c. Oplossing:
Een dubbelzijdig fietspad aan de oostzijde, aansluitend op het fietspad vanaf Bergen. 
Parallelweg afsluiten voor alle verkeer waardoor fietsers gedwongen worden bij de 
stoplichten over te steken.



9a. Inrichting rondweg (N271) 
Gennep en Heijen.

Onduidelijke rijstroken door de huidige inrichting. Regelmatig zijn er "bijna" 
ongelukken door mensen die in verwarring komen.  Geluidshinder voor het dorp.



9b. Oplossing: De ‘Arcense variant’ (ook wens van de provincie en  
landbouworganisaties): één weggedeelte voor het landbouwverkeer en een ander 
dubbelzijdig baanvak voor overig gemotoriseerd verkeer met een snelheidsbeperking 
tot 80 km.

Geluidshinder aanpakken door geluidsarm asfalt en/of geluidschermen.



4. Milsbeek



Werkwijze Milsbeek

• Geluiden van dorpsgenoten zijn ingebracht
– Uit het dorpsontwikkelingsplan.
– Van bewoners die zich hebben laten horen

• Zwarteweg
• Bloemenstraat
• Heiveld



Knelpunt A –Zwarteweg 
vanaf rotonde N271 tot de Ringbaan.



• Te weinig ruimte voor fietsers en grote 
vrachtvoertuigen om elkaar veilig te passeren;

• Er wordt te hard gereden;
• Geluids- en trillingsoverlast verergerd door 

schade aan de weg.

Knelpunt A –Zwarteweg 
vanaf rotonde N271 tot de Ringbaan.



Filmpje Zwarteweg



Knelpunt A –Zwarteweg 
vanaf rotonde N271 tot de Ringbaan.

Een fietstochtje over de Zwarteweg illustreert dit.
(raadpleeg de website van de vereniging GZE)

Bron: Vereniging GZE



Een fietstochtje vice versa over de 
Zwarteweg te Milsbeek illustreert dit.

Bron: Vereniging GZE



Knelpunt B
oversteek Kempkesstraat naar de Gildestraat

Onveilige oversteek voor met name kinderen



Knelpunt B
Zwarteweg oversteek 

Bron: SL!M



Knelpunt C – Zwarteweg
Buiten de bebouwde kom

• Gevaarlijke oversteek naar sportvelden
• Parkeerproblematiek
• Inritten naar sportvelden / Verloren Land



Bron: Vereniging GZE

Knelpunt D – N 271
in-/uitritten Emons en Albo



Knelpunt D – N 271
in-/uitritten Emons en Albo

Bron: Vereniging GZE

Emons inrit vanaf de weg (N271) gezien



Knelpunt E – N 271
Aansluiting Driekronenstraat

Bron: Vereniging GZE



Knelpunt F – N271
aansluiting met de Pastoorsdijk

• Erg druk punt dat na reconstructie minder veilig wordt
• Slechts aan één kant oversteken voor langzaam verkeer
• De uitvoegstrook naar de Pastoorsdijk gaat vervallen

Bron: Provincie / SL!M



Knelpunt G – Bloemenstraat
• Zwaar verkeer door de bebouwde kom (30 km/u), 

met name agrarisch verkeer levert gevaar op
• Aansluiting fietspad Genneperhuis is gevaarlijk

Bron: Bewoners Bloemenstraat



Knelpunt H - Heiveld

Op het Heiveld wordt te hard gereden, V85 te hoog.

Bron: Bewoners / snelheidmeting



Mogelijke oplossingen voor knelpunten:

A. Zwarteweg bebouwde kom:
– Doorsteek van Ringbaan naar N271 (voorstel: VGZE)

B. Zwarteweg oversteekplaats:
– V-max 30 km/h - oversteeksignalering (voorstel: SL!M)

C. Zwarteweg buiten de bebouwde kom:
– Oplossing in voorbereiding (60 km/h, aanpassing inrichting) 

(voorstel gemeente / SL!M)

D. N271, uitrit bedrijven:
– Achteruitgang bedrijven naar doorsteek ringbaan, zie ook A 

(voorstel VGZE)



Mogelijke oplossingen voor knelpunten A, B, C, D 
en Heiveld en Bloemenstraat in Milsbeek:

E. N 271 - Aansluiting Driekronenstraat
– Doorsteek Ringbaan, zie A (voorstel: VGZE)

F. N 271 – Aansluiting Pastoorsdijk
– Extra oversteekplaats / fietspad uitbuigen / nieuwe 

voetgangersingang Mookerplas (voorstel SL!M)

G. Bloemenstraat:
– Borden “geen agrarisch verkeer” / reconstructie  aansluiting 

fietspad (voorstel: bewoners)

H. Heiveld
– Drempels Heiveld (voorstel SL!M)



Voorstel nieuwe aansluiting vanaf N271 
t.h. Driekronenstraat , naar de Ringbaan

Huidige – gevaarlijke (dubbele) kruising te vervangen door nieuwe rotonde



De oplossing voor de toegang tot de sportvelden 
Milsbeek: 

Oversteekplaats voor de ingang

Bron: …



Milsbeek verkeer

• Verkeersonveilige situaties doordat er te weinig ruimte is 
voor grote vrachtvoertuigen om elkaar veilig te passeren, 
zeker als er ook nog fietsers op de weg zijn of voetgangers 
op de stoep; 

• de fietsstroken die op de weg zijn aangebracht kunnen niet 
dusdanig worden gebruikt als twee gemotoriseerde 
voertuigen elkaar passeren. 
Verkeersonveilige situaties doordat er te hard wordt 
gereden;
- Geluids- en trillingsoverlast, met name tijdens spitsuren;
- Schade aan de weg door te intensief gebruik, waardoor 
geluids- en trilling overlast wordt verergerd
- Verhoogde concentratie van fijnstof uitstoot



Onveilige verkeerssituaties N271 t.h. 
van bedrijven.

• - De directe toe- en afritten van de bedrijven 
zoals Emons en ALBO op de N271, en het 
bedrijfsverkeer van de Driekronenstraat en 
Bloemenstraat dat de N271 op- of afgaat, 
zorgt voor onveilige verkeerssituaties door 
afremmend en optrekkend vrachtverkeer dat 
ook nog eens het langs de N271 liggende fiets-
/looppad doorkruist.



Voorgestelde oplossingen van knelpunten A, B, 
C en D in Milsbeek:

• - Aanleg van een doorsteek van de Ringbaan naar de 
N271, waar het genoemde bedrijfsverkeer knelpunt D 
gebruik van kan maken samen met samen met het 
vrachtverkeer van Teunesen Zand en Grint vanuit 
Koningsven de Diepen.

• in combinatie met een veilige aansluiting van de 
doorsteek op de N271.

• Instellen maximum snelheid van 60 km per uur 
Zwarteweg buiten de bebouwde kom, met een extra 
snelheids-beperkende maatregel voor de ingang naar 
de sportvelden, bijv. een vluchtheuvel, drempel of 
wegversmalling.



Voorstel nieuwe aansluiting vanaf N271 
t.h. Driekronenstraat , naar de Ringbaan

Huidige – gevaarlijke (dubbele) kruising te vervangen door nieuwe rotonde



5. Ottersum



Ottersum overzicht #1
Vergroten verkeersveiligheid op de N291 te Ottersum (Provinciale weg); zie foto’s als bijlage.
Gevaarlijke punten:
• Weg ter hoogte van Heldro-ijs. Oorzaak: De geparkeerde auto’s aan de zijde van het verkooppunt, 

gelegen in een flauwe bocht. Vlakbij is een ruime parkeergelegenheid.
• Veiliger bij Heldro door hekwerk/paaltjes zoals bij scholen. Extra zebrapad (Ven-Zeld.-zijde) Heldro

– Pub? Het zebrapad alarmeert en stuurt het parkeren.
• De oversteek van de N291 vanaf de Kleineweg. Oorzaak de geparkeerde auto’s tegenover het 

Ottertje op de Ottersumseweg. Het zicht naar links wordt gedeeltelijk geblokkeerd. Veel leerlingen 
van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs maken gebruik van deze oversteek.  Veiliger door 
parkeerverbod voor en tegenover ’t Ottertje.

• Vanaf Brink rechtsaf de N291 (Ottersumseweg) op richting Multimate. Oorzaak geparkeerde auto’s 
tegenover het Ottertje zorgen voor tegemoetkomend verkeer op de linker rijbaan vanwege het 
passeren van die auto’s. Veiliger door parkeerverbod voor en tegenover ’t Ottertje. Afdwingen 
beter parkeergedrag en vragen om meer oplettendheid door een zebrapad?

• Komend op de fiets vanaf Multimate is het moeilijk om naar links richting Brink af te slaan omdat je 
door rechts geparkeerde auto’s gedwongen wordt midden op de rijbaan te rijden, samen met ook 
nog inhalende auto’s. Veiliger door parkeerverbod voor en tegenover ’t Ottertje. Afdwingen beter 
parkeergedrag door een zebrapad?

• T-kruising Goorseweg / St.Janstraat: Auto’s geparkeerd direct voor de kerk belemmeren zicht op 
kruisend verkeer. Ook beplanting zorgt voor minder zicht. Verbetering door parkeer -verbod direct
voor de kerk duidelijk aan te geven. En uiteraard tijdig snoeiwerk planten.



Ottersum overzicht #2

• Oversteek : Achter de hoven-Ottersumseweg-Hoenderweg. Het verharde weggetje vanaf Achter de 
hoven wordt door voetgangers en fietsers (naar school?) gebruikt. Voor fietsers kan dit gevaarlijk
zijn omdat dit weggetje direct op de Ottersumseweg uitkomt. Verbetering door aanbrengen
„sluisje“ (hekje links-rechts) 

• De kruising voor Multimate.: Voor fietsers is het hier erg gevaarlijk. Voetgangers kunnen hun eigen 
plan trekken. Fietsers zouden hier erg geholpen zijn met een eigen fietsgedeelte niet zijnde
suggestiestroken. Een kruising waarvoor (opnieuw?) professionele aandacht nood -zakelijk is. 
Verbetering komend vanuit Ottersum richting Multimate mogelijk als Geurts-van Bergen terrein
beschikbaar zou willen stellen. Een tegemoetkoming aan het probleem zou een opstelplaats voor
fietsers kunnen zijn alvorens zij links afslaan. Komend vanaf de Niersbrug moet gekeken worden 
naar de mogelijkheid een vrijliggend fietspad bij het hoekhuis te maken. Ook de afslag naar rechts 
voor Multimate langs, richting Niersbrug is levensgevaarlijk voor fietsers. Dodehoek-ongelukken
zijn hier te verwachten. 

• Vrachtverkeer, grote opleggers en grote landbouwvoertuigen rijden vaak te hard voor deze weg. De 
N291 zou niet de uitverkoren kortste weg moeten zijn tussen de N271 en Duitsland. Optie: 30 
km/u.

• De aanpak van “gevaarlijke punten” kan mede als neveneffect hebben en dus ook gebruikt worden 
voor het ontmoedigen van het kiezen van de N291 als verbindingsroute!



De vluchtheuvels worden,  door verkeer komend uit Ven-
Zelderheide, bij regelmaat aan de linkerzijde gepasseerd. 

Oorzaak: De rijbaan gaat hier rechtdoor zonder bocht.



Verbetering mogelijk door zebrapaden
verhoogd (plateau) aan te leggen.



Weg ter hoogte van Heldro-ijs. Oorzaak: De 
geparkeerde auto’s aan de zijde van het verkooppunt, 

gelegen in een flauwe bocht. 

Oplossing: Vlakbij – om de hoek - is een ruime parkeergelegenheid.



Kleineweg – Ottersumseweg -Brink 

Veel leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs 
maken gebruik van deze oversteek.

Veiliger door parkeerverbod voor en tegenover ’t Ottertje.



De oversteek van de N291, vanaf de Kleineweg. 
Oorzaak de geparkeerde auto’s tegenover het Ottertje 

op de Ottersumseweg. Het zicht naar links wordt 
gedeeltelijk geblokkeerd.

Kleineweg (links)– Ottersumseweg –Brink (rechts) 



Het verharde weggetje vanaf achter de Hoven wordt door
voetgangers en fietsers (naar school?) gebruikt. Voor fietsers kan

dit gevaarlijk zijn omdat dit weggetje direct op de 
Ottersumseweg uitkomt. 

Oversteek achter de 
Hoven/Ottersumseweg/Hoenderweg. 

Verbetering mogelijk door aanbrengen „sluisje“ (hekje links-rechts) 



Kruising Ottersumseweg – Nijmeegseweg Voor
fietsers is het hier erg gevaarlijk. Voetgangers

kunnen hun eigen plan trekken.



Kruising bij Multimate : Een tegemoetkoming
aan het probleem zou een opstelplaats voor
fietsers kunnen zijn alvorens zij links afslaan



Kruising bij Multimate : Fietsers zouden hier erg
geholpen zijn met een eigen fietsgedeelte,  niet

zijnde suggestiestroken.



Komend vanaf de Niersbrug moet er gekeken
worden naar de mogelijkheid om een vrijliggend

fietspad bij het hoekhuis te maken.



Kruising bij Multimate



Goorseweg – St Jansstraat - 1



Goorseweg – St Jansstraat - 2



6. Ven-Zelderheide



Aanpassen van de ingangskom aan de 
Ottersumse zijde -#1



Aanpassen van de ingangskom aan de 
Ottersumse zijde -#2



Vrachtauto sluipverkeer 
Vensestraat/Kapellerweg/Damseveld beperken. 

Oplossing:  verbod voor vrachtwagens, 
aan beide zijden van de Kapellerweg , invoeren.  



Bewegwijzering zodanig aanpassen door de aanwijzing 
richting Kleefseweg te veranderen op de  N271,  bij de 

rotonde richting Ottersum/Gennep

Het doorgaande verkeer wordt via de A77 afgewikkeld. Dus: 
dat de eerste keus richting Kleef/Goch is : om via de 
N271/A77/A57 (D) te rijden



Snelheidsremmer aangebracht in de bocht Leembaan-Ringbaan-
Langehorst. Bocht is niet verlicht en vormt – vooral ‘s avonds -

een risico. 

•

Oplossing: bocht beter verlichten en/of bord met 
aanduiding dat de snelheidsremmer er aan komt. 



Herinrichting van de Kleefseweg, 
binnen de bebouwde kom #1. 

Oversteekplaatsen bij de Uitkomst en in de bocht t.h. van de Heidestraat/Kerkvonder 



Betere – werkende - “smiley” op de 
Kleefseweg vanuit beide richtingen.

Inmiddels achterhaald door recente plaatsing van het onderste nieuwe type. Verdient dus 
een “smile”! 



Begroeiingen die het uitzicht op het 
verkeer belemmeren.

Snoeibeleid en handhaving aan de orde stellen. 



Maximum snelheid Kleefseweg,  binnen de 
bebouwde kom,  op 30 km brengen. 

• De gemeente kan de N291 – welke weg niet 
meer tot het Regionaal Verbindend Wegen 
Net behoort – in eigen beheer van de 
provincie*) overnemen.

• Dit stelt haar in staat om zelfstandig 
verkeersmaatregelen te nemen.  

• Dit vereist een, door te plaatselijke politiek te 
nemen, besluit.  

*) De gemeente kan de provincie contacteren en bezien onder welke voorwaarden 
een dergelijke overdracht kan plaats vinden. 



30km zones kunnen gewoon in asfalt 
i.p.v. klinkers uitgevoerd worden.



De belangrijkste – structurele en langere 
termijn - speerpunten samengevat: 

• I.v.m. het groter, breder en zwaarder wordende 
landbouwverkeer:  de wegen in het buitengebied 
daarop aanpassen; 

• Structureel en op de langere termijn kunnen 
voorgestelde, nieuw aan te leggen 
ontsluitingswegen,  vermijden dat de kernen nog 
meer overlast krijgen van het zware 
landbouwverkeer dat richting Noord-Brabant 
gaat; 

• We laten deze nog even zien op de volgende 
sheets. 



Gennep-West: Idee voor aansluiting voor vracht - en 
landbouwverkeer op Veerstraat en de  N271 ( rond 

zuiveringsinstallatie) om te voorkomen dat  ‘t Straatje hiervoor 
wordt gebruikt.



Voorstel nieuwe aansluiting vanaf N271 
t.h. Driekronenstraat , naar de Ringbaan

Huidige – gevaarlijke (dubbele) kruising te vervangen door nieuwe rotonde



4 c. Oplossing ontsluiting bedrijventerrein ‘De 
Grens/De Brem +zwaar landbouwverkeer’.

Een aansluiting op de N271 (rondweg) moet een oplossing 
bieden. Een route door de kernen moet worden ontmoedigd.



Aanbevelingen,  voortvloeiend uit 
Trendsportal sessie op 22 mei 2017

• Wat moeten we op de korte termijn (2018-2022) gaan doen in Gennep, rekening houdend met de 
verwachte toekomstige ontwikkelingen?

• Pak de Rijksweg N271 z.s.m. aan: 2x2-baans, 80 km/uur en met landbouwverkeer:
– de komende jaren is er geen alternatief voor de transportsector dan gebruik te maken van de N271.
– Het aantal bewegingen op de N271 gaat toenemen
– De huidige vormgeving vraagt om een andere oplossing
– Landbouwverkeer alleen in oogsttijd toestaan op N271

• Realisatie Rondweg Milsbeek: dit is een goede oplossing om lokaal verkeer te scheiden van 
doorgaand verkeer

• Aandacht voor de consequenties van het afsluiten van wegen voor de bereikbaarheid van 
hulpdiensten

• Het weren van grote bevoorradingsvoertuigen in centra;
• Verbetering van het openbaar vervoer (kleinschaliger, lokaler, goedkoper, deur tot deur, maatwerk 

voor ouderen)
• Realisatie fietsstraten binnen en buiten de kom
• Geen toename van parkeergelegenheden in de kern, maar daar buiten
• Het scheiden van hoofdverkeersaders van wegen voor lokaal verkeer
• Het scheiden van werkgebieden van woon- en recreatiegebieden
• Bundel de grote verkeersstromen efficiënt op de hoofdwegen, en leg prioriteit bij de inrichting van 

de hoofdwegen van/naar werkgebieden
• De overige wegen kunnen vervolgens worden aangepast voor wonen en recreatie



Dank voor Uw aandacht 
en aanwezigheid

Veel situaties kunnen door de gemeente aan de hand van huidig beleid 
worden aangepast. In het GVVP, vanaf 2018, dienen structurele zaken, 
zoals b.v. voorgestelde nieuwe verbindingswegen en de mogelijke 
overname van de N291 van de provincie, opgenomen te worden. 

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht vragen wij,  de 
politieke partijen die daaraan deelnemen,  om  - in hun partijprogramma’s 
- de nodige aandacht aan verkeersveiligheid en leefbaarheid te geven. Dat 
gaat “hand in hand“ samen. 
De plaatselijke politiek wordt veel wijsheid gewenst. De Raad van State 
heeft voor de toekomst helder beslist: n.l. dat genomen raadsbesluiten 
van een voorgaande gemeenteraad terug gedraaid kunnen worden. 
Afhankelijk van de uitkomst van toekomstige gemeenteraadsverkiezingen  
zou dit zomaar nog eens kunnen gebeuren. 



Dank voor Uw aandacht 
en aanwezigheid – 2 

• De 6 kernen danken de gemeente voor het 
faciliteren van deze avond;

• Wij nodigen U gaarne uit om U, aan de tafels 
van de wijken en dorpskernen, nader te laten 
informeren. E.e.a. aan de hand van de “hand-
out” en foto’s; 

• De bar blijft nog enige tijd open voor een 
vloeibare versnapering.


