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Verkeerssituatie Hoofdweg Westzijde - Abbenes /
planning schoolzone

1 7 DEC. 2013

Geachte heer, mevrouw.
Als actualiteitsvraag heeft de fractie van de HAP tijdens de raad van 19 september jl.
aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie van de Hoofdweg Westzijde in Abbenes.
Daarbij werd de vraag gesteld in hoeverre de inrichting van de weg van invloed is op de
hoge snelheden waarmee daar gereden wordt. De voetgangersoversteek bij de
voetgangersbrug is daarvan een onderdeel. Ik heb tijdens de raadsvergadering geantwoord
dat volgens planning medio 2014 op deze locatie een schoolzone wordt ingericht, waarbij
tevens gekeken zal worden of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn om de snelheid van
het verkeer te verlagen. Ik heb u hierbij toegezegd na te zullen gaan wanneer dit exact
gebeurt.
De inrichting van de schoolzone in Abbenes is gepland in 2014. Het voortraject zal begin
2014 starten. De school, de dorpsraad en de gebiedsagent zijn inmiddels uitgenodigd voor
een inventarisatiegesprek over de verkeersknelpunten rondom de school en mogelijke
oplossingen. Op basis hiervan wordt een plan opgesteld. De bewoners en andere
betrokkenen worden in het voorjaar van 2014 geïnformeerd over dit plan, met de
mogelijkheid mee te denken over de voorgestelde oplossingen. De uitvoering van de nieuwe
schoolzone vindt in de zomervakantie van 2014 plaats, om de overlast voor het verkeer en
met name de schoolgaande kinderen zoveel mogelijk te beperken.
Ik verwachK?hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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