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:

11 september 2019

Aan

:

Raad
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:

Van

:
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Onderwerp

:

Beantwoording toezeggingen LBT verkeersagenda rond de tafel 4
juli 2019

Tijdens het rond-de-tafelgesprek over de verkeersagenda op 4 juli 2019 zijn door wethouder
Melenhorst de volgende twee toezeggingen gedaan:
 College gaat na of alle pitches over verkeer uit De raad op Pad zijn verwerkt in de
verkeersagenda;
 College informeert de raad over de personeelskosten m.b.t. de verkeersagenda.
Daarnaast stond ook de volgende toezegging nog open.
 Wethouder Melenhorst neemt contact op met de gemeente Dalfsen over vrachtverkeer
Lemelerveldseweg.
Deze memo geeft het antwoord op/de voortgang aan van de drie bovenstaande toezeggingen.
Pitches Raad op Pad in verkeersagenda:
De pitches over het thema verkeersveiligheid passen als volgt binnen de verkeersagenda of zijn als
reguliere (verkeers)melding of binnen lopende projecten opgepakt:
 Pitch verkeersveiligheid Laag Zuthem:
Opgenomen in project Kolkweg/Langeslag Laag Zuthem (zit ook in 10 meest genoemde
punten uit verkeersagenda)
 Pitch verkeersveiligheid Heino:
De pitch is destijds opgepakt als reguliere verkeersmelding.
 Pitch verkeerssnelheid van Heino naar Lemelerveld:
De Lemelerveldseweg is opgenomen in het 60 km/uur thema van de Verkeersagenda.
Maatregel in 2020: Herhalen 60 km/uur markering op de weg.
 Pitch Vlaminckhorstweg Heino
Samen met werkgroep Vlaminckhorstweg opgepakt. Proces loopt nog (apart van
verkeersagenda)
 Pitch maximale snelheid in kern Heeten:
Jaarlijks wordt er een snelheidsdisplay opgehangen. Daarnaast is snelheid in 30 zones een
‘thema’ in de verkeersagenda. Andere punten/thema’s hebben in eerste instantie een hogere
prioriteit gekregen.








Pitch verkeersveiligheid Lierderholthuis:
De Lierderholthuisweg is opgenomen in het 60 km/uur thema van de Verkeersagenda.
Maatregel in 2020: Herhalen 60 km/uur markering op de weg.
Pitch verkeersveiligheid Nieuwe Wetering:
Is opgepakt als reguliere verkeersmelding. Maatregelen gaan over snoeien. Actie uitgezet en
opgepakt door Domein Beheer.
Pitch verkeersveiligheid Heuvelweg Luttenberg
Reeds uitgevoerd.
Pitch verbetering Holteveenseweg Luttenberg
Reeds uitgevoerd
Pitch reconstructie Zwarteweg Nieuw Heeten: Aandachtspunten bij MFA De Belte
Opgenomen in project reconstructie Zwarteweg (zit ook in 10 meest genoemde punten uit
verkeersagenda)
Tweetal Pitches N35 Mariënheem
Opmerkingen meegenomen in project N35/overleg met Rijkswaterstaat

Personeelskosten verkeersagenda
De personeelskosten voor de maatregelen in het uitvoeringsprogramma zijn deels (interne uren)
gedekt vanuit reguliere middelen in de beheersbegroting en de externe uren ten behoeve van de
voorbereiding en uitvoering van werken worden gedekt uit het budget dat beschikbaar wordt gesteld
voor het uitvoeringsprogramma.
Er is in de verkeersagenda nog geen rekening gehouden met personeels-/advieskosten voor
grootschalige werkzaamheden (veelal ‘werk-met-werk’ projecten) zoals bijvoorbeeld de herinrichting
van een complete weg, of een project waarbij ook een grootschalig proces met bewoners moet
worden opgezet. Voor dit soort grote projecten worden zoals gebruikelijk aparte voorstellen aan de
raad aangeboden (of worden in de toekomst onderdeel van de Vervangingsstrategie Openbare
Ruimte).
Vrachtverkeer Lemelerveldseweg
Er is inmiddels contact geweest met de gemeente Dalfsen. Ook in de gemeente Dalfsen ervaren een
aantal bewoners overlast van vrachtverkeer op de Lemelerveldseweg. Vanuit de verkeersagenda
worden er volgend jaar 60 km/uur markeringen op de weg aangebracht. De gemeente Dalfsen is
voornemens om hierbij aan te haken en ook op haar gedeelte van de Lemelerveldseweg hetzelfde te
doen. Daarnaast is wethouder Melenhorst nog voornemens om een gesprek aan te gaan bij het
transportbedrijf in Lemelerveld. Dit gesprek staat ingepland op 2 oktober 2019.
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