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Afspraken over aanpak overlast N639 Chaam
Op maandagavond 13 juni heeft gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie NoordBrabant overleg gevoerd met wethouders Van de Heijning en Van Dijk van de gemeente AlphenChaam en vertegenwoordigers van de dorpsraad Chaam (waaronder de initiatiefnemer van de
actiegroep “Stop doorgaand vrachtverkeer Chaam”) over de verkeerssituatie op de provinciale
weg N639 in Chaam. Reden voor het overleg is de overlast die inwoners in Chaam al geruime tijd
ervaren door doorgaand (vrachtwagen)verkeer dat gebruik maakt van de provinciale weg die door
de kern van Chaam loopt. Tijdens een open en constructief overleg hebben de bestuurders
afspraken gemaakt over de manier waarop de provincie en de gemeente samen met de werkgroep
verkeer van de dorpsraad zoeken naar oplossingen om de overlast van vrachtverkeer te
verminderen.
Tijdens het overleg hebben de vertegenwoordigers van de dorpsraad en de wethouders allereerst
een toelichting gegeven over de knelpunten die ervaren worden op het gebied van leefbaarheid en
veiligheid in het dorp door het doorgaande vrachtverkeer dat de N639 gebruikt. Gedeputeerde Van
der Maat gaf aan de zorgen van de wethouders en de dorpsraad te begrijpen en mee te willen
werken aan een oplossing. Wel wees de gedeputeerde erop dat het nemen van voor het oog
‘simpele’ maatregelen als terugbrengen van de snelheid niet altijd het gewenste effect hebben.
Voorkomen moet worden dat het verkeer dan andere (lokale) routes gaat kiezen waardoor het
probleem zich alleen verplaatst. De bestuurders en de dorpsraad hebben daarom afgesproken
samen een proces te starten om te komen tot maatregelen voor de korte en middellange termijn.
De volgende afspraken zijn gemaakt:
1. De provincie heeft toegezegd dat nog voor 1 november middengeleiders op het kruispunt bij de
Geersbroekseweg worden aangelegd. Daarnaast zoeken verkeersdeskundigen van de
gemeente en de provincie in goed overleg met de werkgroep verkeer van de dorpsraad naar
extra maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden om de veiligheid in Chaam
te verbeteren. Suggesties die worden gedaan in de rapporten van de dorpsraad, ‘Ideeën ter
verfraaiing dorpskom Chaam’ en ‘Inzicht in onveiligheid voordat er slachtoffers vallen’ worden
daarbij betrokken. Een eerste overzicht van mogelijke maatregelen en afspraken over de
realisatie daarvan moet voor de zomervakantie gereed zijn.
2. Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar het karakter van de N639 voor de toekomst. Op dit
moment is de N639 een ‘gebiedsontsluitende weg’ bedoeld voor doorgaand verkeer waar een
maximale snelheid van 80 km/uur geldt. Om te beoordelen of het mogelijk en wenselijk is om
de weg in de toekomst een ander karakter te geven en welke maatregelen op langere termijn
mogelijk zijn, wordt een gezamenlijk onderzoek met de gemeenten in de regio uitgevoerd. Te
denken valt bijvoorbeeld aan het verlagen van de snelheid naar bijvoorbeeld 60 km/uur en een
inrichting van de weg die daarbij past. Dit onderzoek moet dit jaar gereed zijn.
3. In 2017/2018 voert de provincie groot onderhoud aan de N639 uit waarbij de hele weg
inclusief de verlichting, oversteekplaatsen en fietspaden worden vernieuwd. De gemeente, de
werkgroep verkeer van de dorpsraad en andere stakeholders worden nadrukkelijk betrokken bij
de voorbereiding van deze werkzaamheden. De uitkomsten van het onderzoek naar het
karakter van de weg biedt ook input voor de wijze van uitvoering van het groot onderhoud.

