
 
 

   gemeente Eindhoven 

Raadsnummer           16R7045 
Inboeknummer           16bst01581 
B&W beslisdatum       15 november 2016 
Dossiernummer          16.46.103_2.4.1. 
 

   

 

Raadsvragen   OAE verkeersgedrag Tinelstraat 
 
 
Eindhoven, 30 september 2016 
 
Geacht College, 
 
Het onbehoorlijk verkeersgedrag in de Tinelstraat was voor het Ouderen Appel 
aanleiding om ter plekke, op verzoek van de bewoners, naar de situatie te kijken. Wij 
hebben meerdere malen vastgesteld dat het rijgedrag van auto,s, brommers en scooters 
tot erg gevaarlijke situaties kan leiden. De omwonende zijn het spuugzat dat trike's en 
squads de straat zelfs als een racebaan gebruiken waardoor het wachten is op een 
ernstig ongeluk een kwestie van tijd zal zijn. 
Omdat gegeven situatie volgens ons geen uitstel kan dulden vragen wij u het 
navolgende: 
 
1. Bent u bereid een snelheidsmeting uit te voeren via de zogeheten 
SnelheidsInformatieDisplays (SID's) aan de lichtmasten en deze te registreren om een 
objectief beeld te krijgen van de rijsnelheden in de Tinelstraat? 
 
2. Bent u bereid, indien nodig, naar aanleiding van de registratie van de rijsnelheden 
maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verhogen voor zowel de 
omwonenden en de weggebruikers? 
 
3. Bent u bereid vanwege deze onveilige verkeerssituatie in de Tinelstraat direct 
handhavend op te treden tegen de "snelheidsmonsters" om hen te wijzen op het gevaar 
voor de overige weggebruikers? 
 
Namens Ouderen Appèl Eindhoven, 
Cor. Verbeek, raadslid 
Niek. Rennenberg, raadslid 
 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
Allereerst onze excuses dat u de beantwoording van deze vragen verlaat ontvangt. 
Onderstaand vindt u deze beantwoording. 
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1. Bent u bereid een snelheidsmeting uit te voeren via de zogeheten 
SnelheidsInformatieDisplays (SID's) aan de lichtmasten en deze te registreren 
om een objectief beeld te krijgen van de rijsnelheden in de Tinelstraat? 

 
Ja, wij zijn bereid om in de Tinelstraat een snelheidsmeting uit te voeren met de 
SnelheidsInformatieDisplays (SID’s).  Sinds dinsdag 8 november jl. hangen de SID’s in 
de straat. We verwachten de resultaten van de meting over enkele weken. 
 

2. Bent u bereid, indien nodig, naar aanleiding van de registratie van de 
rijsnelheden maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verhogen voor 
zowel de omwonenden en de weggebruikers? 

 
Ja, indien uit de SID-metingen blijkt dat de snelheden te hoog zijn voor de inrichting van 
de weg, dan wordt bekeken welke maatregelen passende binnen het beschikbare 
budget genomen kunnen worden en of dit fysiek mogelijk is. Een totale reconstructie van 
de weg komt pas aan de orde in geval van grootschalige onderhoudswerkzaamheden. 
Deze zijn op dit moment nog  niet in de plannen opgenomen. 
 

3. Bent u bereid vanwege deze onveilige verkeerssituatie in de Tinelstraat direct 
handhavend op te treden tegen de "snelheidsmonsters" om hen te wijzen op 
het gevaar voor de overige weggebruikers? 

 
Stadstoezicht is niet bevoegd tot snelheidsmetingen. De bevoegdheden van 
Stadstoezicht zijn beperkt tot het handhaven van stilstaand verkeer. Indien uit de 
resultaten van de SID’s blijkt dat daadwerkelijk met te hoge snelheden gereden wordt 
zullen wij bij de politie na laten gaan of een incidentele snelheidscontrole door de politie 
mogelijk is.   
 
 
Eindhoven, 9 november 2011. 


