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Beste dames en heren,
Hier een geluid van de Marktstraat in Heino.
Wij wonen nu 15 jaar aan de Marktstraat en vinden het verkeer er niet veiliger op worden, daarnaast ligt de straat er
ook niet best in.
* komende vanuit Lemelerveld rijdt men langs de brandweer en dan gaat het gas erop. Vervolgens verschijnt er
achter en heg een weg naar rechts. Hier gaat het regelmatig mis maar gelukkig vaak net goed. Dit is overigens de
weg waar langs veel kinderen fietsen die naar de Springplank moeten!
* De brandweer zit aan de Marktstraat.
* Heeft u enig idee hoeveel ouderen er in de appartementen aan de Marktstraat wonen? Het is voor deze mensen
een hele klus om met de fiets richting Heino te gaan omdat de weg eerst overgestoken moet worden. Waar de auto’s
voorbij scheuren.
* En als we in bed liggen dan hoeven we niet te twijfelen of de ‘Dijk bus’ weer terug is, want we liggen te trillen in bed.
Als we dan nu het ‘geklaag’ horen van de Vlaminckhorst, denk ik dat de Marktstraat, die veel drukker is, waar veel
ouderen wonen, waar kinderen fietsen die naar de scholen moeten’ en waar harder gereden wordt, eerst maar eens
nader onderzocht moet worden.
Overigens wandelen en hardlopen wij eens over de vlaminckhorst. Als er dan een auto langskomt stap je even in de
berm. Moet zeggen dat het qua veiligheid niet geholpen heeft om de ingang van het bos te verplaatsen naar de
scherpe bocht in de weg. Dit is overigens de keuze geweest van de hoofdklager van de Vlaminckhorst. En de
oplossing die hij bood werd niet gedragen door de andere klagers. Hoezo creër je eigen probleem?
Hoor graag hoe de gemeente denkt over de veiligheid van de Marktstraat? Het moet er in elk geval niet drukker
worden.....
Groeten bezorgde bewoner
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