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Beneluxparlement bezoekt Alphen-Chaam en Baarle-Nassau
De Dorpsraad Chaam heeft al enkele jaren het drukke doorgaande verkeer door het centrum van Chaam en
alle daaruit voortvloeiende problemen hoog op haar agenda staan. De projectgroep ‘Dorpsstraat’ heeft zich
verder verdiept in de problematiek en heeft haar aanbevelingen beschreven in een tweetal rapporten,
‘‘Ideeën ter verfraaiing dorpskom Chaam’ en ‘Inzicht in onveiligheid voordat er slachtoffers vallen’. Deze zijn
aangeboden aan de politiek en het gemeentebestuur van Alphen-Chaam als ook aan de bestuurders van de
provincie Noord-Brabant.
Jongstleden maandag 13 juni heeft gedeputeerde Christophe van der Maat, samen met enkele ambtenaren
een bezoek aan Chaam gebracht om de problemen te bespreken. Concreet heeft het bezoek een aantal
resultaten opgeleverd:
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.
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. 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.
Tolheffing voor vrachtverkeer België
Vóór de tolheffing (1 april 2016) waren er door het centrum van Chaam al meer dan 10.000 (en jaarlijks
toenemende) verkeersbewegingen per dag. De leefbaarheid in het centrum van Chaam staat dan ook al jaren
zwaar onder druk. Grote verkeersdrukte en filevorming wat tot gevaarlijke verkeerssituaties in het centrum
leidt is aan de orde van de dag. Het centrum van Chaam, met haar lintbebouwing van woningen, winkels,
openbare ruimte en bedrijven, is niet ingericht voor het drukke zware doorgaande verkeer en staat dan ook
op gespannen voet met een gezonde leefomgeving. Inwoners van Chaam moeten dagelijks diverse keren
deze drukke weg oversteken om scholen, het medisch centrum, het zorgcentrum of andere bestemmingen te
bereiken. De actie ‘Stop Doorgaand Vrachtverkeer’ wordt door de inwoners van Chaam breed ondersteund.
Na de tolheffing is er een duidelijke toename van doorgaand vrachtverkeer waar te nemen. Vanaf de A58 is
de route N639 via Chaam naar de E34/E313 in België een aantrekkelijk alternatief gebleken tov de E19
(Rotterdam-Antwerpen). De drukke ring bij Antwerpen wordt vermeden en men rijdt minder tolkilometers.
De Dorpsraad Chaam is dan ook zeer blij met het bezoek en de aandacht van het Beneluxparlement, vrijdag
23 juni 2016, om de problemen op locatie te bekijken. Als dorpsraad hopen wij dat dit o.a. mag leiden tot
maatregelen die het vrachtverkeer door het centrum van Chaam doen afnemen. Bijvoorbeeld een verbod
voor doorgaand vrachtverkeer, aanpassingen van de wegbewijzering, het afwaarderen van de weg N639 en
het oplossen van het knelpunt op de ring bij Antwerpen.
Voor het programma van vrijdag 23 juni 2016 verwijzen wij graag naar het persbericht van het CDA.
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