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Betreft: Voortgang petitie verkeersveiligheid Graetheide (Kenmerk 2146581)

Beste A. Velderman
Middels deze brief willen wij reageren op uw brief betreffende de voortgang petitie Graetheide. Wij
zijn verheugd te horen dat onze petitie daadwerkelijk gevolg vindt. Naar aanleiding van de brief,
rijzen er bij ons enkele vragen.
1. Tijdens het laatste overleg van de werkgroep verkeersveiligheid, werd het idee geopperd om de
mogelijkheid en plannen naar een ventweg langs de snelweg in het plan op te nemen. Er zijn naar het
schijnt plannen in (ingebracht door VDL) om bij de uitbreiding van de A2 parallelwegen langs de
snelweg aan te leggen. Dit zou in ons verkeersplan meegenomen moeten worden.
2. In de petitie die wij hebben aangeboden stonden heel veel punten die wij nu niet teruglezen in uw
brief. Wat is de status hiervan? Worden deze wel meegenomen in het plan? Krijgen wij hier
terugkoppeling van?
3. U geeft aan dat er gedurende langere tijd, metingen zullen plaatsvinden middels de wegkantradar.
Wij begrijpen dat deze metingen voor u standaardprocedure zijn. Toch willen wij nu al meegeven dat
het voor ons niet belangrijk is wat er gemeten wordt. Er hebben in het verleden metingen
plaatsgevonden die aangaven dat het verkeer binnen de toelaatbare normen viel. Dat verandert
echter niets aan het gevoel van veiligheid. Volgens ons heeft dat te maken met de combinatie van
weggebruik en inrichting van de weg. Wanneer voetgangers en fietsers beter beschermd zouden zijn,
zou dat invloed hebben op het gevoel van veiligheid. Daarom zijn de metingen wat ons betreft niet
maatgevend.

NB het valt ons op dat het kastje midden in de straat geplaatst is. Weet dat op deze plek (tussen het
kruisbeeld en de kruising) het rustigst gereden wordt. Voorbij het kruisbeeld in noordelijke en de
kruising in zuidelijke richting, wordt veel harder gereden.
4. Wanneer wordt het extern planbureau ingeschakeld? Wij hopen niet dat de langdurige meting
hieraan voorafgaat. Te meer omdat de meting wat ons betreft irrelevant is.
5. Wij zijn bang dat wij dadelijk een kant en klaar plan krijgen gepresenteerd, waar wij zelf geen
inbreng meer in hebben. Daarom willen wij graag een gesprek met het extern bureau voor zij naar de
tekentafel gaan.

Hopende op een spoedige reactie.
Met vriendelijke groet,

Werkgroep verkeersveiligheid “Baeter Buurten” te weten,
Chris Ariaans
José Royakkers
Willem Brekelmans
Sandra Kleinheerenbrink
Marga Hesen
Leon Verhaeg
Thijs Olijve

Namens alle inwoners van Graetheide

