Jonkman, Ronald
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Ellen Holtmaat <EllenHoltmaat@live.nl>
donderdag 4 april 2019 11:18
agendaverkeersveiligheid; Griffie Raalte
Re: Update proces opstellen verkeersagenda gemeente Raalte: Rond-detafelgesprek 4 april 2019

Hallo cluster verkeer,
Dank voor de uitnodiging om deel te kunnen nemen aan het rond-de-tafelgesprek vanavond.
Ik ben echter (helaas) verhinderd, waardoor ik niet kan komen.
Wel zou ik graag mijn punt (marker op de digitale kaart) willen toelichten;
Ik heb mijn marker bij de Linderte (school) gezet omdat ik (en ik weet vele ouders meer) het een
doorn in het oog vinden, hoe de situatie zich daar verslechterd, en dus gevaarlijker wordt. Niet
alleen het punt voor de school, maar denk daarbij ook aan:
1) de T-splitsing Ridderschapsweg, Blankena en Richterambtweg. Als kinderen vanuit de
Blankena komen fietsen, komen de auto's van rechts, prima dat ze moeten leren te stoppen, maar
door die helling daar in de weg is het voor - zeker de kleine kinderen - erg lastig om te
stoppen/van de fiets te stappen.
2) Maar ook als je van school links gaat richting de Raarhoeksweg, dat punt waar ook het
schelpenpad (fietsers) over moeten steken, erg onoverzichtelijk en dus gevaarlijk, er wordt vaker
doorgereden, dan gestopt door het verkeer als je daar als fietser fietst...
3) de Raarhoeksweg van school richting KOOS Bso en Kdv, daar wordt véél te hard gereden,
eens te meer om daar je kind niet alleen te kunnen laten fietsen, of in een groepje, het verkeer
sjeest er met volle vaart langs...een kind (of andere fietser) hoeft maar een stuurbeweging te
maken en dan is het mis!
Er is maar 1 oplossing: fietspad er naast, weiland - dus ruimte voldoende en bovenal veiligheid
voor de fietsers! .
4) Het landbouwverkeer wat over de Raarhoeksweg, Richterambtweg en Ridderschapsweg raast
en dendert, ook grote vrachtwagens die onverminderd door sjeesen alsof ze alleen op de weg
zijn...
5) denk ook aan al het sluipverkeer welke vanuit Zwolle - kruispunt Bos proberen te omzeilen - om
via Heino, richting flierefluiter te gaan, dan via de Raarhoeksweg richting de school gaan. dit is
veelal rond 16.00 / 17.00 / 18.00 uur, dus voor de schooltijden, "geen probleem", maar wel voor
de kinderen die vanuit KOOS richting huis willen fietsen... en denk daarbij ook aan alle
omwonenden.
Ik weet dat punt 5 ook door meerdere bewoners is aangekaart en dus ook zal worden besproken
in uw vergadering vanavond. Des al niet te min zijn en blijven de andere punten ook van noodbelang. Er zullen ongetwijfeld vele andere punten in Raalte ook als marker zijn aangekaart, en ja,
er zijn veel kosten mee gemoeid, maar wat is belangrijker, de kosten of een mensenleven?
Ik ga uit van een positief eindresultaat en kijk uit naar uw reactie.
Vriendelijke groet,

