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Veiligheid N285 ter hoogte van Langeweg
Gemeentelijk stuifzand over de A17
Geachte Griffier,
Wilt u deze vragen doorzetten naar de betreffende vak wethouder.
Tijdens eerdere bijeenkomsten van zowel wijkvereniging en dorpstafel komt
regelmatig de verkeersveiligheid N285 aan de orde. Eerder zijn hier ook vragen over
aan u gesteld.
Er zijn inmiddels (kleine) verkeer remmende maatregelen genomen in de vorm van
een 60 Km/u zone langs de kern Langeweg. Zoals op veel plaatsen is handhaving
slechts incidenteel mogelijk, de praktijk blijft een veel te snelle doorstroming.
Nu de N285 ook structureel een “sluip” route vormt neemt de verkeersintensiteit
alleen maar toe.
Cijfers leren dat er vanaf 2015 al weer meer dan 10 ernstige ongevallen hebben
plaatsgevonden, waarbij gewonden en doden waren te betreuren. Hierbij komt nog
het noodlottige ongeval van gisteren op het kruispunt van de kern Langeweg.
 Wilt u er nu nogmaals en met klem bij de provincie op aandringen de juiste
verkeersmaatregelen te treffen voor de kern Langeweg,, waardoor het
dagelijks oversteken weer veiliger wordt.
 ..en de verkeerssnelheid op een natuurlijke wijze wordt teruggebracht.
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 Wilt u ook de locatie nabij de Zwaluwhoeve noemen. (rotonde Oostrand).
Hier vinden nu ook regelmatig flinke aanrijdingen plaats.

Gelijk ook uw aandacht voor de nu gevaarlijk ontstane verkeerssituatie op de A17.
Eerder vroeg het CDA uw aandacht hiervoor met betrekking tot de korte op- en
afritten.
Naar nu blijkt is er een grote berg zand pal langs de A17 gelegd. Deze geeft bij wind
een enorme zandverstuiving over de snelweg. Deze wolk ontneemt letterlijk het zicht,
zoals gisteren is geconstateerd.


Is deze af te dekken, zodanig dat dit stuiven geen gevaarlijke proporties meer
aan neemt.

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA fractie
Fred Wozniak.

