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Betreft: Voortgang petitie verkeersveiligheid Graetheide

Beste A. Goossens,
Het is alweer 5 maanden gelden dat wij een brief van u mochten ontvangen over de voortgang in
het verbeteren van de verkeersveiligheid in Graetheide.
Bericht in 2019
Om ervoor te zorgen dat u ons niet vergeet, informeren wij nog maar eens hoe de stand van zaken
is. Wij zouden immers in de loop van 2019 meer van u horen. Nu is 2019 natuurlijk nog lang. Maar
als je denkt aan het maken van plannen en begrotingen voor het komende jaar dan zul je daar toch
op tijd bij moeten zijn.
Rioolproject
In uw brief van 05-09-2018 gaf u aan onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het rioolproject
Graetheide naar voren te halen, zodat u een reconstructie van de straat Graetheide kunt uitvoeren
voordat Rijkswaterstaat in 2022 start met de verbreding van de A2.
Om deze reden informeren wij nog eens of er al resultaten voorhanden zijn rondom dit onderzoek?
Landbouwmachines
Reden dat wij nog eens van ons laten horen is ook de start van het landbouw seizoen. Met alle begrip
voor het feit dat er gewerkt moet worden op het land om ons heen constateren wij dat de steeds
zwaarder en groter wordende machines met een behoorlijke snelheid door onze woonwijk denderen,
zowel overdag als ‘s avonds laat. De 30 km/uur geldt blijkbaar alleen voor fietsers moeten deze
bestuurders blijkbaar denken. Wij wonen weliswaar landelijk, maar een woonwijk zou toch op meer
inzicht van de bestuurders mogen rekenen.

Kinderen
U begrijpt dat wij ons zorgen maken over onze kinderen (Babyboom 2008-2013) die op een leeftijd
komen dat zij zelfstandig gaan deelnemen aan het verkeer. En dan hebben we het echt niet enkel
over het spelen op straat. Dus daarom doen wij nog maar eens dringend appel op u.
Reactie
Hopelijk heeft u snel goed nieuws voor ons. Wij rekenen op een positieve reactie.
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