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Geachte griffiemedewqerker,
Wilt u zo goed zijn om alle fracties van de gemeenteraad onderstaande notitie toe te zenden, incl de bijlagen.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Geachte fractieleden,
Betreft: Verkeersveiligheid Vlaminckhorstweg Heino
Wij willen u informeren over het volgende: sinds 2016 hebben we
regelmatig overleg gevoerd met ambtenaren van het Cluster Verkeer,
waarvan een aantal keren in aanwezigheid van de wethouder, over de
verkeerssituatie van de Vlaminckhorstweg.
Na elk overleg werden we weer gemotiveerd verder te gaan door de
geopperde maatregelen die ons in het vooruitzicht werden gesteld en om
met meer onderbouwde gegevens en informatie te komen.
In april 2017 "met de Raad op stap" in het Dorpshuus te Heino werd
door de desbetreffende ambtenaar en de
wethouder nadrukkelijk uitgenodigd om een Pitch te houden (zie bijlage).
U was daar destijds getuige van en van de 16 insprekers werd deze Pitch
als 2e, meest relevant, beoordeeld door de aanwezigen.
In de raadsvergadering de week daarop volgend spraken alle fracties zich
uit om passende maatregelen te nemen voor de Vlaminckhorstweg, zowel
binnen- als buiten de bebouwde kom.
In december 2018 is er op verzoek van de gemeente en in samenwerking met
Plaatselijk Belang een enquête afgenomen onder de aanwonenden, de
omwonenden en overige inwoners van Heino. De cijfers betreffende het
gevoel van onveiligheid onder de aanwonenden spreken voor zich (zie
bijlage).
Wij richten ons tot u omdat bij ons onlangs de indruk is ontstaan dat
kennelijk maatregelen pas worden genomen op basis van het aantal
(dodelijke) ongelukken en niet op basis van niet geregistreerde
ongevallen zonder gewonden en onveilig gevoel. Bovendien zijn de cijfers
om maatregelen te nemen gebaseerd op het aantal auto's en hun gemiddelde
snelheid, terwijl overige weggebruikers, zoals fietsers en wandelaars
(zeker bij mooi weer) veruit in de meerderheid zijn t.o.v. het aantal
automobilisten.
In de afweging met betrekking tot te nemen maatregelen zien wij ook
graag meegenomen het unieke stukje (holle) weg dat nota bene onlangs nog
is verbreed en waarvan de bermen/ steilranden steeds verder kapot
gereden worden. Wij willen een dringend beroep op u doen om aan
bovenstaande bij uw afwegingen rekening te houden bij de behandeling van
de nota Verkeersveiligheid en vertrouwen op een adequate oplossing voor
de Vlaminckhorstweg.
Namens de werkgroep Vlaminckhorstweg
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