Aan: Griffie Westerwolde

12 november 2020

Inbreng voor de Raadscommissie dd Woensdag 18 November, betreft Lokale veiligheidsprioriteiten
Uit Het Streekblad dd 14 November 2020 vernamen wij dat in de raadscommissie dd 18Nov a.s.
gesproken zal worden over Lokale veiligheidsprioriteiten 2021. Wij hebben op 28 Januari j.l. met
reeds een gesprek gehad in Sellingen over een lokaal nijpend verkeersprobleem, wat
speelt op de Hoofdweg in Bellingwolde tussen de Tweekarspelenweg en de afslag naar Wymeer, nl.
extreem hard rijden aldaar.
beloofde dat hij maatregelen zou nemen, o.a. een
snelheidscontrole aldaar.
Nu, 9 maanden later, hebben wij daar nog steeds niets van gemerkt en wordt er nog steeds veel te
hard gereden. Het elkaar met hoge snelheid passeren voor onze deur is geen uitzondering, maar wel
gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Ook de communicatiestructuur en maatregelen, zoals
vermeld in GVVP 2020-2030, en vermeld in punt 4.4, m.n. punt 4.4.2 is voor ons totaal verborgen
gebleven, terwijl wij de snelheidsovertredingen nog dagelijks waarnemen, met gevaar voor de
fietsers, met name kleine kinderen. De GVVP is zeer onduidelijk en vaag over de maatregelen in met
name Bellingwolde. Het lijkt alsof elke andere gemeente wel wordt meegenomen in de GVVP, maar
niet Bellingwolde. De rol van de inwoners, zoals benoemd in punt 2.6 is ons totaal onbekend,
ondanks ons eerdere gesprek met
. In Bellingwolde kennen wij niet het bestaan van
een Overleg met Politie, sterker nog: er is niet eens politie. Het bestaan van een verkeerscommissie
is ons ook onbekend. Waarom zijn wij daarvan niet in kennis gebracht?
Ons verzoek was en is zeer eenvoudig en ook niet kostbaar: Maak een einde aan deze
snelheidsovertredingen, door een aantal maatregelen:
1. Instelling van een snelheidsbeperking: verleng de 30-km zone tot en met dit deel van de
Hoofdweg. Op bepaalde stukken op de Hoofdweg bestaat die beperking er al, maar maak
eigenlijk de hele Hoofdweg tot een 30-km zone. Dat heeft onze absolute voorkeur.
2. Handhaaf die snelheidsbeperking ook door regelmatige controles, vooral in het begin. Maar
dan zeker in voornoemd stuk probleemgebied van de Hoofdweg
3. Herstel de fouten op vele plaatsen van de positie van de verkeersborden op de Hoofdweg;
wij hebben in het verleden hierover reeds gedetailleerde informatie aan U toegezonden,
voorzien van foto’s en beschrijvingen. Wij zijn gaarne bereid om deze een voor een met U
door te nemen; dit aanbod is reeds eerder gedaan, maar nooit door vdGlind serieus
genomen.
4. Wees duidelijk over de bestaande communicatiegroepen over dit onderwerp in Bellingwolde;
wij willen daarvan ook deel uitmaken en er bestaat in ons team aanzienlijke ervaring in
verkeersproblematiek, dus wij kunnen U goed helpen. Laat ons ervan weten, svp.
Overeenkomstig Uw tekst Inspreekrecht Burgers zult U op Woensdag 18 November voor 12:00 uur
telefonisch benaderd worden door een van ons.

