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Geachte lezers,
Hedenmorgen De Stentor Zwols nieuws:
SLUIT MENISTENBRUG AF VOOR AUTO,S
Dat levert voor GroenLinks en de PVDA geen noemenswaardige problemen op op de
omliggende wegen.
Volgens bovengenoemde partijen is de verkeerssituatie door de afsluiting van de brug nu al
veiliger.
GEWELDIGE CONCLUSIE !!!!!
Ik kan het nog sterker maken: OVERAL WAAR VERKEER GEHEEL WORDT AFGESLOTEN IS HET
HELEMAAL VEILIG.
Dat de beide partijen stellen dat het geen noemenswaardige problemen geeft voor de
omliggende wegen is een onwaarheid.
Waar deze bevinding van de Zwolse Fietsersbond op gestoeld is wordt niet vermeldt.
Ik vermoed een aanname of ook een GEWELDIGE CONCLUSIE !!!!!
De verkeersdruk op de Rhijnvis Feithlaan - Thomas a Kempisstraat – Vechtstraat – Hanekamp en
Wipstrikkerallee is vele malen groter geworden.
Ook het sluipverkeer door de Indische buurt is toegenomen.
Ondanks de aangebrachte drempels in de Rhijnvis Feithlaan wordt aldaar nog veel en veel te
hard gereden en worden de drempels vermeden door het fietspad en trottoir als doorgang te
gebruiken.
Door de toegenomen verkeersdruk in bovenstaand woongebied ontstaan er regelmatig
opstoppingen.
Veroorzaakt door vrachtwagens laden en lossen bij winkeliers.
De Action op de Vechtstraat is daar o.a. een groot voorbeeld van maar ook op de Thomas a
Kempisstraat.
Heeft de Zwolse Fietsersbond ook gekeken naar de toegenomen verkeersdrukte op de
fietsrontonde waar aanrijdingen of bijna aanrijdingen orde van de dag zijn.
Voor mij geen AANNAMES.
Ik woon al vanaf 1971 aan de Rhijnvis Feithlaan ken de buurt op mijn duimpje en spreek vele
buurtgenoten.
Dames en heren van GROENLINKS en PVDA ga de buurt is in of stel je van verkeersdruk etc.
eens ter plekke op de hoogte en laat je niet leiden door aannames of bevindingen .
Gaarne een ontvangstbevestiging van deze mail.
Zie uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet .
PaulBenning
Rhijnvis Feithlaan 39
8021 Al Zwolle

