
Hier gaan we voor:
• Sluipverkeer weren uit onze dorpen.
• Intensieve samenwerking met buurgemeenten en provincie om verkeersoverlast te beperken.
• Veilige, goed onderhouden en voldoende wandel- en fietspaden.
• Alle inwoners hebben het recht om zorg-, onderwijs- en/of sociale activiteiten met (openbaar) vervoer te 

kunnen bereiken.
• Afstemmen en beperking snelheid in het buitengebied naar 60 km/uur waar mogelijk.
• Het noodzakelijke goederenvervoer, zoals ten behoeve van de bevoorrading van winkels, wordt slimmer 

ingericht met minder verkeersbewegingen van zwaar transport binnen de gemeente.
• Strooibeleid bij sneeuw en ijzel dient doeltreffend te worden ingericht. Dit betekent daar strooien waar 

het nodig is.
• Zwaar vrachtverkeer zonder lokale bestemming weren uit de kernen.

Van A naar B(eter). De wereld van mobiliteit gaat 
veranderen. Er komen andere vormen van (openbaar)
vervoer, maar één ding is voor WOS Halderberge 
zeker. Al onze inwoners en ondernemers zijn gebaat 
bij passend (openbaar)vervoer binnen handbereik 
in welke vorm dan ook. Vervoer geeft ons sociale 
vrijheid en verruimt letterlijk onze wereld. Daar gaan 
we niet op inleveren.

We stimuleren wandelen en fietsen. Daar horen goede 
trottoirs en fietspaden bij. Onderhoud hieraan en 
verbeteringen hierin hebben absoluut extra aandacht 
nodig. 

Het is nodig om scherp te blijven op ontwikkelingen 
bij de buurgemeenten. Het mag namelijk niet zo 
zijn dat de aanleg van een nieuwe woonwijk of 
bedrijventerrein in een buurgemeente zorgt voor 

ongewenst extra (vracht)verkeer door onze mooie 
dorpen. Hierover gaan wij actief het gesprek met 
de buurgemeente en eventuele andere betrokken 
regiopartners aan.

De veiligheid in het verkeer is een belangrijk 
aandachtspunt. Zwaar vrachtverkeer dat geen 
bestemming heeft, wordt actief uit de kernen 
geweerd. Onveilige verkeerssituaties zoals gevaarlijke 
kruispunten, gebrekkig onderhoud, slechte verlichting 
en losliggende stoeptegels zijn onacceptabel en moeten 
worden aangepakt om ongelukken te voorkomen. 

Wij overlegGen samen
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