Verkeerscommissie stand van zaken januari 2019
In december hebben wij u geïnformeerd dat wij in gesprek zouden gaan met de wethouder Jeroen
Willem Klomps. Op 14 januari heeft het gesprek plaats gevonden.
Wij hebben de wethouder geïnformeerd dat wij zeer teleurgesteld waren in het uitblijven van actie
vanuit de gemeente. De afspraak, die afgelopen september was overeengekomen, bevatte onder
andere een bewonersavond afgelopen november om het dorp te informeren over de stand van
zaken voor het veiliger krijgen van het dorp. Die bewonersavond heeft helaas niet plaatsgevonden.
Ook hebben wij de wethouder en de buurtregisseur geïnformeerd dat de spanningen binnen het
dorp oplopen. Meerdere bewoners spreken bestuurders van sluipverkeer en dorpsbewoners aan op
hun rijgedrag of dwingen de automobilisten te stoppen voor een reprimande. Bewoners die
toegesproken worden storen hier zich ernstig aan. Dat is ook gemeld bij de BTOM.
De mensen die medebewoners aanspreken geven aan dat zij dit zien als laatste redmiddel om het
hard rijden een halt toe te roepen. Zij hebben meerdere redenen om zelf in te grijpen:





Zij geven aan te vrezen voor de veiligheid van hun kinderen van hunzelf. Enkelen van hen zijn zelf
geschampt door een passerende auto.
Zij geven aan dat de politie niet ingrijpt, ook niet als de politie wordt geïnformeerd.
De gemeente komt niet met een passende inrichting van het dorp dat langzamer rijden afdwingt.
Daarnaast geven zij aan dat de verkeerscommissie tot nu toe amper een deuk in een pakje boter
heeft kunnen slaan. De laatste zichtbare acties zijn al weer bijna drie jaar geleden; het plaatsen
van de smileys en de tekenwedstrijd voor de leerlingen van De Klaroen.
Het bestuur van de BTOM ondersteunt niet het aanhouden van
automobilisten. Dat is en blijft de rol van de politie. De BTOM
heeft wel uw opdracht de verkeersveiligheid te bevorderen.
Met de wethouder is overeengekomen dat op 14 maart een
bewonersavond zal worden georganiseerd. De gemeente hoort
graag de zorgen van de bewoners aan en zal op deze avond
aangeven wat zij als mogelijke oplossing ziet. Alle bewoners zijn
uiteraard welkom. Niet alleen de bewoners die klachten hebben;
ook de bewoners die de huidige situatie willen handhaven
Verkeersmaatregelen zijn alleen zinvol als wij die met z’n allen ook
accepteren en naleven zodat niemand zich genoodzaakt voelt
eigen rechter te gaan spelen. Anders blijft het dweilen met de
kraan open en blijft de irritatie groeien.

Voordat de bewonersavond zal plaatsvinden zullen er gesprekken plaatsvinden met mensen die
aangesproken zijn afgelopen periode en met de mensen die de situatie als gevaarlijk beschouwen.
Heeft u ideeën, spreek mensen van de BTOM of de verkeerscommissie aan, zonder uw steun komen
wij er niet.

Bewonersavond Verkeer donderdagavond 14 maart van 19:30-21:00
Locatie; nog nader te bepalen

