VDEB Werkgroep Verkeer
Notulen van de bijeenkomst op 1 november 2021
Aanwezig: Michel Jansz, Ton van der Heide, Ruud Kouwenhoven, Rob Tijsen (notulist), en aanwezig
bij het 1ste agendapunt: Bart Henneman van De Buch
Afwezig: Ronald Vierkant, Eveline Stam

1. Herinrichting Herenweg Noord
Vanuit De Buch was dhr. Bart Henneman langsgekomen om zijn conceptontwerp voor de
herinrichting Herenweg Noord toe te lichten. Gesproken hebben we over de breedte van de weg, het
aantal parkeerplaatsen, het groen, twee oude bomen nabij de Herberg, die mogelijk moeten,
verdwijnen, de wenselijkheid van de oversteekplaatsen, de breedte van de stoep, de riolering, kabels
en leidingen, drempels en versmallingen, de kleur van het straatwerk, het plateau voor de school, en
meer. Klein detail dat we hebben meegegeven is de breedte van de langs liggende parkeervakken,
dat die wellicht wat breder kunnen worden uitgevoerd om de kans op beschadigingen van de
zijspiegels van geparkeerde voertuigen te verkleinen.
De gemeente heeft het ontwerp grotendeels gebaseerd op de eerder heringerichte zuidelijke
Herenweg, de resultaten van de door de gemeente gehouden enquête onder de direct
aanwonenden, de wensen van de school en het feit dat de inrichting moet voldoen aan de
uitganspunten van een 30 km zone. Dit laatste is overigens een wens in de Dorpsvisie.
Het oordeel van de werkgroep over het ontwerp is positief.
Tezamen met de gemeente wil de VDEB een inloop middag/avond organiseren om dit ontwerp aan
het dorp te presenteren. De gemeente gaat de datum prikken en een zaal in Dorpshuis de Schulp
reserveren. T.z.t. hebben de gemeente en de Werkgroep contact over de invulling van de avond.
2. Zienswijze Van Dam
Op de zienswijze Van Dam, betreft de voorgenomen bouw van een bollenschuur aan de Limmerweg,
is vanuit de gemeente nog geen antwoord gekomen. De Werkgroep wil graag in contact komen met
de bewoners van- en nabij de Limmerweg, die eveneens een zienswijze hebben ingediend. We
hebben hierbij geen specifiek doel voor ogen, maar het lijkt ons gewoon goed om als inwoners
onderling contact te hebben. Verder willen we proactief contact opnemen met Van Dam zelf.
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Actie: Michel neemt contact met bewoners Limmerweg e.o. op, Rob stuurt een eerste email.
Actie: Rob stuur Van Dam een email.
3. Woningbouw Plan Zuid
We zijn benieuwd naar de status van het verkeersplan dat tezamen met het plan voor woningbouw
wordt ontwikkeld, en waar het bestemmingsplan op wordt gebaseerd. We besluiten hiervoor bij
wethouders Klaas Valkering en Erik Bekkering te informeren.
Actie: Rob stuur dhr. Valkering en Bekkering een mailtje.
4. Verkeerscirculatie Kerkplein
Voor de direct omwonenden is op een informatiemiddag en -avond de bouw van het wooncomplex
door projectontwikkelaar SKA toegelicht. Voor de aanwezigen was er ook ruimte om met de
gemeente de herinrichting van het Kerkplein en de verkeers- en parkeersituatie te bespreken. Vooral
op de avondsessie ontstond hierover veel discussie. Tijdens de avond is daarom besloten een klein
comité op te richten dat met de gemeenten verder over dit onderwerp gaat doorpraten. Er hebben
zich hiervoor vier inwoners gemeld. Als vijfde deelnemer sluit namens de Werkgroep Verkeer
Eveline Stam aan, zij tevens aanwonende op de Haagdoornlaan (RobT: dit is later die week met
Eveline afgesproken). Eveline houdt ons op de hoogte. Coördinatie ligt bij de gemeente.
5. Integraal verkeersplan
We hadden het deze avond nog willen hebben over het opzetten van een integraal verkeersplan voor
het dorp, maar daar was geen tijd meer voor. Dit punt is naar de volgende bijeenkomst
doorgeschoven.
6. Data
We hebben met een interval van ongeveer 6 weken de volgende bijeenkomsten voor 2022
vastgelegd: 10 jan, 14 mrt, 9 mei, 11 jul, 12 sep, 14 nov. Nieuwe starttijd is 19:00u
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