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Beste mensen, 
 
Voor u ligt een eerste e-nieuwsbrief voor leden van de Combinatie95. 
 
Op 4 maart heeft Combinatie95 met bewoners van o.a. de Nieuwstraat een verkeerstelling 
uitgevoerd in Liempde om meer inzicht te krijgen over het doorgaande vrachtverkeer in de kern 
Liempde. 
 
Hieronder ziet u uitsnede van het persbericht in het Brabants Centrum, zie ook: 
      http://www.brabantscentrum.nl/oud_archief_2009/nieuws/0910_vrachtwagen.htm  
 

De eerste conclusies van deze telling zijn 
gezamenlijk met een afvaardiging van de bewoners 
opgesteld; 
 

1. We hebben in totaal 146 
vrachtwagenbewegingen via kentekens 
geteld. 

2. Hieronder waren 74 vrachtwagens die 
Liempde ingereden zijn 

3. Daarvan zijn 30 vrachtwagens waarvan wij 
met zekerheid kunnen zeggen dat zij 
Liempde als doorgaande route gebruiken. 
Dit is 40%!!! van al het vrachtverkeer dat 
Liempde inrijdt. 

 
4. In 2007 is door de gemeente op één plaats (de Nieuwstraat) geteld en toen telde men daar 

circa 150 vrachtwagens. Op diezelfde plaats tellen wij nu 93 vrachtwagens. De economische 
crisis lijkt ook hier zijn gevolgen al te hebben. Op termijn zal het aantal vrachtwagens echter 
dus weer beduidend toenemen. In dat licht bezien is 40% doorgaand vrachtverkeer (=negeren 
van vrachtwagenverbod) zorgwekkend. 

5. Wij zullen deze conclusies aan de verkeerswethouder aanbieden en om passende maatregelen 
vragen. 

 
In de bijlage ziet u het persbericht wat vooraf aan de telling op 4 maart is verstuurd aan de lokale 
pers. 
 
Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties laat het ons horen. 
 
 
Peter v.d. Wiel: p.vandewiel@home.nl  
Ria Simons:   riasimons@planet.nl  
Désiré van Laarhoven; desire@vantlaarhof.nl.  
Karel Voets:   karelvoets@kpnplanet.nl  
 
 
Bijlage: persbericht verkeerstelling 4 maart 2009 



Bijlage. 
 
 
Persbericht  
Telling Doorgaand Vrachtverkeer Liempde 

 
 
 
 
Combinatie95 en inwoners Liempde tellen vrachtwagens 
Negeren vrachtwagenverbod leidt tot eigen kentekenonderzoek 
 
Liempde, 4 maart 2009 – Inwoners van Liempde klagen al jaren over het vele vrachtverkeer in 
het centrum. Ondanks het vrachtwagenverbod dat er geldt. De overlast lijkt niet voldoende 
serieus genomen te worden. Daarom telden vrijwilligers van Combinatie95, samen met 
bewoners aan de doorgaande route door het centrum, op woensdag 4 maart alle vrachtwagens 
in Liempde.  
 
Aan het begin en het einde van het dorp werden de gehele dag alle kentekens en tijden genoteerd. 
Om voor eens en altijd uitsluitsel te krijgen over de omvang van het probleem. Omdat in 
Lennisheuvel dezelfde klacht klinkt volgt een soortgelijke telling in dit kerkdorp later. 
 
In 2007 heeft de afd. Ruimtelijk Ontwikkeling van de gemeente Boxtel een verkeersonderzoek in 
Liempde gehouden door. In dit onderzoek is gekeken naar het aantal vervoersbewegingen, de 
snelheden en de grootte van de voertuigen. Er is toen geen kentekenonderzoek gedaan. Het aantal 
geregistreerde vrachtwagens was zeer groot, maar de onderzoekers konden niet aangeven of het om 
bestemmend of doorgaand vrachtverkeer ging. 
  
Daarom heeft Combinatie95 samen met de inwoners in het centrum van Liempde het initiatief 
genomen tot een onderzoek dat hierover opheldering moet geven. Op de kruising Kapelstraat - 
Nieuwstraat en de kruising Barrierweg - Roderweg werden twee posten ingericht. Om 05.00 uur in 
de morgen namen de eerste 4 vrijwilligers, gewapend met schrijfblok, klok, verrekijker en mobiel 
plaats. Tot 20.00 uur in de avond waren in totaal 24 vrijwilligers actief met het noteren van 
kentekens, het exacte tijdstip en of het in- of uitgaand vrachtverkeer betrof. Zo kon na afloop van de 
telling snel beoordeeld worden wanneer en in welke mate er sprake was van het negeren van het 
vrachtwagenverbod in het centrum van Liempde. 
 
De resultaten van het kentekenonderzoek zullen door Combinatie95 en centrumbewoners 
aangeboden worden aan het college van B&W.  Indien aangetoond wordt dat het vrachtwagenverbod 
fors genegeerd wordt, zal aangedrongen worden op passende maatregelen.  
 
 
------------------------------------------------einde persbericht-----------------------------------------------------
Noot voor de redactie 
Neem voor meer informatie contact op met Peter van de Wiel, fractievoorzitter Combinatie95, Tel. 06-
10737913, Karel Voets, raadslid Combinatie95, Tel 06-52318837, Cor van der Eerden, lid van 
verkeerscommissie centrum Liempde, Tel 06-30987417 
 
 


