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lnleiding
Een aantal bewoners van de Klundertseweg in Zevenbergen geven aan verkeershinder te hebben
omdat deze weg wordt gebruikt als sluiproute (met name vanuit Noordhoek, wanneer er
verkeersdrukte is op de N285, maar ook om alcoholcontroles te ontlopen, én op zaterdagen als route
naar de vuilstort).

lnhoud:
Een aantal bewoners van de Klundertseweg in Zevenbergen is een initiatief gestart om de
verkeerssituatie aan te kaarten op de Klundertseweg. Zij geven aan dat deze weg wordt gebruikt als
sluiproute (met name vanuit Noordhoek, wanneer er verkeersdrukte is op de N285, maar ook om
alcoholcontroles te ontlopen, én op zaterdagen als route naar de vuilstort).
Dit is hinderlijk omdat:
hardrijders de verkeersveiligheid in gevaar brengen;
de bestrating voor geluidsoverlast zorgt.

-

Aan de hand van dit initiatief zijn er diverse gesprekken geweest met de bewoners en naar aanleiding
daarvan zijn de volgende maatregelen uitgevoerd:
Extra verkeerstellingen/metingen gehouden , uit deze verkeersmetingen ís gebleken dat 85%
van het verkeer de maximale snelheid van 60 km/h buiten de bebouwde kom niet overschrijdt.
De 30 km/uur zone uitgebreid tot aan de bebouwde kom grens;
Attentieborden tegen geluidsoverlast geplaatst;
Een verkeersspiegel op de kruising Klundertseweg / de Wede geplaatst;
Daarnaast is er een proef gepland om met een snelheidsinformatiedisplay (DSl) de snelheid
van het verkeer te remmen. Met deze proef wordt ook het effect van een DSI gemeten.

-

Aan de hand van deze informatie hebben wij besloten om géén aanvullende fysieke
verkeersmaatregelen op de Klundertseweg buiten de bebouwde kom aan te leggen. Welgaan met in
samenspraak met de bewoners op zoek naar passende maatregelen bínnen de 30 km/h zone in de
bebouwde kom.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
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