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Petitie verkeersveiligheid woonwijk Zeeland

Geachte
Via deze brief willen wij u bedanken voor het indienen van de petitie en informeren wij u
over de uitkomsten van het onlangs verrichtte onderzoek . En bieden wij excuses aan de
vanwege de lange reactietermijn . Dit is o.a. het gevolg van langer durende onderzoeken
naar de snelheid van wege de lockdown i.v.m. de Covid - 19 pandemie.
Iedereen wilt een leefomgeving waarbij men zich veilig voelt in het verkeer . Door
herinrichtingen en verkeersmaatregelen zorgt de gemeente Woudenberg dat dit ook
mogelijk is . Naar aanleiding van de petitie heeft de gemeente een onderzoek verricht
naar de verkeersveiligheid in de Het Zeeland . Het onderzoek met de daaruit volgende
conclusies vindt u in bijgevoegd memo.
Conclusie
Er kan worden geconcludeerd dat er nu geen aanvullende verkeersmaatregelen nodig
zijn . Wel moet worden opgemerkt dat bij een toekomstige herinrichting / groot
onderhoud de actuele richtlijnen van een 30km/u zone worden gehanteerd . Dit houdt
o.a. in dat er gebruik wordt gemaakt van elementverharding en gelijkwaardige
kruispunten met kruispuntplateau's. En zorgt ervoor dat de 30km/u zone goed herkent
wordt. Daarnaast is het mogelijk om , net zoals bij andere wegen in Woudenberg, de
snelheidssmileys roulerend op te hangen . Zo wordt de aandacht gevestigd op de
maximale toegestane snelheid .
Verkeersveiligheid
Woudenberg krijgt door woningbou wontwikkelingen meer inwoners en dat betekent ook
dat het drukker wordt op straat. De groei brengt niet altijd meteen aanvullende
verkeersmaatregelen met zich mee . Maar vraagt wel om bewust verkeersveilig gedrag
van automobilisten , fietsers en voetgangers. Als gemeente vragen we iedereen om
rekening te houden met elkaar, met aandacht de weg op en rustig rijden . Waar het kan
en nodig is, passen we drukke en/of onoverzichtelijke straten aan . Maar een
verkeersveilige woonomgeving krijgen we niet alleen met borden , drempels of
verkeerslichten
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Vragen?
Heeft u nog vragen , dan kunt u contact opnemen met dhr. B. v.d. Hoven via
telefoonnummer 14033 .
Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd .
Hoogachtend ,
Burgemeester en wethouders van Woudenberg
B. Marinussen
Secretaris

Y.P. van Mastrigt

