
GEMEENTERAAD  
 

 
Motie “Bestemming resterende gelden A73 / A74 mitigerende 
maatregelen” 

 

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op woensdag 29 juni 2022 

 
Constaterende dat: 
 
-  dat de logistieke en dichtbevolkte hotspot Venlo drie snelwegen (A73/A74 en A67) en twee  
   knooppunten (Zaarderheiken en Tiglia) kent 
-  deze snelwegen deels door dwars door wijken en dorpen voeren 
-  dat de drukte van personen- en vrachtvervoer nog steeds blijft toenemen en dit leidt tot meer  
   geluidsoverlast, trillingen en fijnstof-uitstoot 
 
Overwegende dat:  
 
-  er mede naar aanleiding van motie “Vijf miljoen om meer te doen”, met de co-financiering van de  
   Provincie, bovenwettelijke maatregelen genomen zijn voor Blerick en Hout-Blerick en er    
   besloten is dat er nog een diffractor ter hoogte van de wijk Meuleveld gerealiseerd gaat worden  
-  er na de realisatie van de diffractor nog restantkrediet voorhanden is 
-  in het nalevingsverslag Geluidsplafonds Rijkswegen van 2017 de A73 van knooppunt het Vonderen tot  
   aan de Venlose knooppunten als “herrie-traject” benoemd is 
-  Rijkswaterstaat al enkele keren ontheffingen heeft aangevraagd voor bepaalde trajecten langs de A73 
-  dorpsraden en bewonersgroepen zich roeren en overal de verkeersintensiteiten toenemen 

 
     
Roept het College op om: 
 
-  de overlast-hotspots langs de snelwegen (A73/74) in kaart te brengen,  gevolgd door een voorstel met  
   één of meerdere doelmatige en doeltreffende maatregelen om de geluidsoverlast langs de betreffende  
   trajecten te verminderen, nog vóór de begrotingsbehandeling, dit alles binnen het restantkrediet 
-  daarbij gebruik te maken van de ervaringen in (Hout)Blerick en tevens te bezien of er werk-met-werk  
   gemaakt kan worden in de zin van biodiversiteit, en de bestrijding van fijnstof, en onze inwoners daarbij  
   te betrekken 
-  daarbij stevig in te zetten op de cofinanciering van onze provincie, en vervolgens ook nog te bezien of  
   de leefbaarheid langs andere Rijks- en provinciale wegen in onze gemeente verbeterd kan worden 

 
 

 
 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Leon van den Beucken (EENLokaal)    Wim Janssen (Groen Links)    

 


