
Verkeersarrangement
Stein

Dat maakt
Stein voor mij 
een veilige
gemeente



 

Samen maken wij uw
buurt veiliger!

Wordt er in uw straat hard 
gereden? Fietsen uw kinderen 
over een drukke weg zonder 
fietspad naar school? Heeft u 
moeite met oversteken, omdat 
er zo veel verkeer is? Of er 
te weinig parkeerplaatsen 
in uw buurt? Als u dit soort 
ervaringen heeft, ervaart u 
dat mogelijk als een probleem. 
Of misschien zijn er andere 
zaken die met verkeer en 
verkeersveiligheid te maken 
hebben, waar u moeite 
mee heeft. Herkenbaar? 
Neem dan deel aan het 
verkeersarrangement Stein en 
maak samen met ons uw buurt 
veiliger!

Waarom een 
verkeersarrangement?
In de afgelopen jaren ontving de gemeente 
Stein diverse meldingen van inwoners. 
Onder andere over de route van het 
vrachtverkeer, het parkeren in de oude 
kern en te hard rijden door bijvoorbeeld de 
Diepenbeekstraat en de Heerstraat. Samen 
met u willen wij de knelpunten op het 
gebied van verkeer in de wijken Oud Stein, 
Centrum, Kerensheide en Nieuwdorp in 
kaart brengen. Daarnaast gaan we met u op 
zoek naar oplossingen. Daarom organiseren 
wij een verkeersarrangement voor deze vier 
wijken in Stein. 

In essentie gaat er erom dat de bewoners 
die last hebben van problemen rond 
verkeersveiligheid, ook meewerken aan 
de oplossing ervan. Door samen te werken 
maken wij uw buurt verkeersveiliger! 

Hoe verloopt het 
verkeersarrangement?
Het verkeersarrangement bestaat uit drie 
stappen: (1) een inventarisatie: wij brengen 
de problemen in kaart, (2) het uitwerken van 
oplossingen en (3) het terugkoppelen en 
rapporteren van de resultaten. 

Tijdens de inventarisatie nodigen wij alle 
inwoners van Stein uit om hun problemen 
te melden. Vervolgens gaan wij met 
kleinere (werk)groepen aan de slag om 
oplossingen voor de knelpunten te 
bedenken. Uiteindelijk presenteren wij 
deze oplossingen weer aan alle inwoners en 
vragen wij om reacties hierop.  

Inventarisatie 
problemen op 18 juni
Als eerste krijgen wij graag inzicht in 
de problemen die u ervaart. Hiervoor 
organiseren wij op maandag 18 juni 2018 
een bijeenkomst voor alle inwoners van 
Stein. Tijdens deze avond geven we ook 
verdere uitleg over het proces van het 
verkeersarrangement. 

Hoe denkt en 
doet u mee?
Zonder uw inzet en persoonlijke 
betrokkenheid zal het verkeersarrangement 
niet slagen! Het is daarom van groot belang 
dat u met ons meedenkt. Wilt u meer 
informatie over het verkeersarrangement of 
over hoe u de problemen die u ervaart kunt 
melden?  

Die vindt u:    
1. op de website www.verkeerstein.nl;
2. via de link op de website van de
 gemeente Stein www.gemeentestein.nl;
3. door een foto van het probleem, de  
 locatie en #steinverkeersveilig te   
 plaatsen op Facebook of Instagram;
4. door naar de bijeenkomst op 18 juni te  
 komen.



Uitnodiging 
bewonersavond 
inventarisatie
Graag nodigen wij u uit voor de 
bewonersavond op maandag 18 juni 
2018 om 19.30 uur bij  MFC de Grous 
aan de Heerstraat Centrum 38 in Stein. 
De avond start met een inleiding 
door wethouder Hendrix. Vervolgens 
vertellen wij méér over het proces van 
het Verkeersarrangement en over de 
belangrijkste eerste bevindingen. 
Tijdens deze avond kunt u (aanvullende) 
verkeersproblemen melden en eventueel 
ook nieuwe situaties aangeven. 

Wij stellen uw aanwezigheid op 
18 juni zeer op prijs en verzoeken u 
om zich voor deze avond aan te melden
via administratieMRO@gemeentestein.nl 
o.v.v. ‘Verkeersarrangement Stein’. 

Aanmelden is niet verplicht. Maar als 
wij weten hoeveel mensen wij mogen 
verwachten, kunnen wij de avond wel zo 
goed mogelijk voor u organiseren.

Meer informatie
U kunt ons volgen op Facebook onder 
‘verkeersarrangement Stein’ en via 
Instagram met #steinverkeersveilig. 

Wilt u meer weten over het 
verkeersarrangement?
Kijk dan op www.verkeerstein.nl 
of www.gemeentestein.nl.  

Figuur: Uw opmerkingen over het verkeer kunt u aangeven op onze digitale kaart. Ga daarvoor naar  www.verkeerstein.nl. 
Op de afbeelding ziet u een voorbeeld van deze digitale kaart van een vergelijkbaar verkeersarrangement.


