
 

 

 

 

 

 
 

Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Someren 

met het verzoek deze mondeling te beantwoorden tijdens de behandeling van agendapunt 4e in 

de Raadsvergadering van 22 april 2021. 

 
Geacht College, 

 
Tijdens de raadsvergadering van 22 april a.s. zouden wij graag onder agendapunt 4e, uw reactie 

vernemen op het volgende: 

 

Op zaterdag 3 april werden inwoners van Lierop, middels een artikel op Slaponline geïnformeerd 

over grote onderhoudswerkzaamheden aan de Steemertseweg. Dat gebeurde daarmee slechts 

negen dagen voordat de werkzaamheden, op 12 april, zouden beginnen. Drie dagen later, op 

dinsdag 6 april, kwam er via andere lokale mediakanalen voor de gehele Gemeente Someren 

aanvullende berichtgeving naar buiten omtrent de geplande werkzaamheden. 

 

De Steemertseweg wordt voor een periode van ten minste vier maanden voor al het verkeer 

afgesloten vanaf de kruising met de Groenebeemdweg tot aan het kruispunt met de Hogeweg, 

Laan ten Boomen en de Van Dongenstraat. Dit brengt grote gevolgen met zich mee. Lierop wordt 

als gemeenschap bijna hermetisch van elkaar afgesloten. Naar schoolgaande jeugd moet een 

groot eind omfietsen, door veel te hard rijdende automobilisten en gevaarlijke wegen met gevaar 

voor eigen leven. Het openbaar vervoer ondervindt hinder, burgers die voor het openbare leven 

elders in de Gemeente Someren moeten zijn, hebben erdoor fors meer reistijd en recreanten 

kunnen Lierop wanneer de faciliteiten weer open mogen een stuk lastiger bereiken, om maar een 

paar voorbeelden te noemen. 

 

Wij hebben omtrent de communicatie inzake de werkzaamheden aan de Steemertseweg al 

vragen gesteld aan de portefeuillehouder tijdens de commissievergadering 7 april jl. Er zijn bij de 

Gemeenschapslijst en onder de inwoners van onze Gemeente echter nog een aantal vragen 

onbeantwoord gebleven. Navraag bij Dorpsoverleg Lierop leert dat er inderdaad in het najaar op 

het Dorpsoverleg Lierop door het college gemeld is dát er begin 2021 werkzaamheden uitgevoerd 

zouden worden aan de Steemertseweg, maar niet hoe en wat er uitgevoerd zou gaan worden. 

 

Vandaar dat de Gemeenschapslijst de volgende vragen indient: 

1. Op welke datum was bekend dat er gestart zou worden met de werkzaamheden aan de 

Steemertseweg op maandag 12 april 2021? 

2. Op welke data is dit gecommuniceerd op verschillende momenten in het voortraject, op 

welke manieren is dit gecommuniceerd en wat is er precies gecommuniceerd richting 

inwoners van de Gemeente, Dorpsoverleg Lierop, en aan aanwonenden van de 

Steemertseweg, Hogeweg en Laan ten Boomen specifiek? 

 

De werkzaamheden zijn zeer ingrijpend als het gaat om de bereikbaarheid van het dorp Lierop, 

alsmede andere delen van de Gemeente Someren. In onzekere tijden als deze is duidelijke en 

actieve communicatie vanuit de overheid volgens de Gemeenschapslijst van groot belang. 

3. Vindt het College dat inwoners en aanwonenden zoals hierboven beschreven tijdig, juist en 

voldoende zijn geïnformeerd in het voortraject en de periode voorafgaand de start van de 

werkzaamheden en zo ja, waarom? 

4. Wat is de reden dat er minimaal drie dagen tussen de eerste berichtgeving over de 

werkzaamheden op Slaponline en de aanvullende berichtgeving van onder andere de 

Gemeente zelf heeft gezeten? 

 

De afsluiting van de Steemertseweg voor al het verkeer zorgt voor een grote verandering en 

verschuiving van het aantal verkeersbewegingen in en om Lierop. Dit geldt voor automobilisten, 

maar ook voor het fiets- en loopverkeer. Voor een auto is zes kilometer omrijden daarnaast een 



 

 

andere opgave dan voor een fietser. 

5. Vindt het College dat er voldoende rekening is gehouden met het verkeer (Automobilisten, 

fietsers, openbaar vervoer etc.) en de verkeersveiligheid omtrent de Steemertseweg en kan 

het College aangeven hoe daar rekening mee gehouden is? 

6. Heeft het College op enig moment overwogen om de Steemertseweg voor verkeer zoals 

fietsers en wandelaars open te houden? 

7. Is het College het met de Gemeenschapslijst eens dat dit een goed moment is om de 

nieuwe verkeersbewegingen te monitoren om zo in kaart te brengen wat de 

mogelijkheden en onmogelijkheden zijn betreffende het stimuleren van andere routes voor 

het doorgaand verkeer door Lierop? 

8. Heeft het College de mogelijkheid bekeken om elders in Lierop al met werkzaamheden te 

starten nu het aantal verkeersbewegingen de komende vier maanden een stuk lager zal 

zijn in een aantal straten? 

 

 

Ook in de Gemeente Someren hebben ondernemers veel last gehad van de coronacrisis. Het 

einde lijkt echter steeds meer in zicht te komen. Ook het College steunt onze ondernemers, zo liet 

het bij monde van onze Burgermeester dinsdag 6 april nog weten voor de heropening van de 

terrassen te zijn.  

9. Is het College van mening dat er voldoende rekening gehouden is met de ondernemers 

specifiek in Lierop nu de Steemertseweg ook volledig afgesloten is voor langstrekkende 

recreanten? 

10. Vindt het College dat bij het afsluiten van de Steemertseweg voor al het verkeer voldoende 

rekening is gehouden met de belangen van alle inwoners van de Gemeente Someren, van 

jeugd tot senioren, van werkenden tot scholieren? 

 

Tot zover voorzitter, 

 

Fractie de Gemeenschapslijst: 

 

Bart de Groot  

Jos Feijen 

Patricia Buis-Iven 

Daan Velings 

Jan Adriaans 

 

 

 

 

 


