BEWONERSBRIEF
Verkeersknip Plantinlaan/Veldstraat wordt definitief
Enkele aanpassingen moet verkeersingreep nog verbeteren
Geachte heer/mevrouw
Gezien de positieve evaluatie van de wijkbewoners, die het grote belang van de verkeersleefbaarheid in de
wijk onderstrepen, blijft de knip in de Plantinlaan en Veldstraat behouden.
Het afgelopen jaar hebben we met het project 'Stabroek 30-50' intensief gewerkt om de
verkeersleefbaarheid in de wijk Putte-Stabroek te verbeteren. Deze wijk werd opgedeeld in zones met
betrekking tot tonnage, parkeren en snelheid. Vervolgens werd er na de invoer van deze maatregelen een
enquête opgesteld om deze maatregelen te evalueren. Hierbij werd vooral het probleem van het
sluipverkeer aangekaart door de wijkbewoners. Rond het sluipverkeer werd een extra verkeersproject
uitgewerkt en in proef opgesteld in Plantinlaan en Veldstraat van september 2020 tot februari 2021. In
februari 2021 werd de wijk betrokken in een evaluatie van deze verkeersopstelling.
Het bestuur stelde in de evaluatie de vraag of een bepaalde kniptechniek winst betekende voor de
verkeersveiligheid en -leefbaarheid in de wijk. De respons was een bevestiging voor het knipprincipe. Een
meerderheid van de bewoners zijn dus bereid de gevolgen voor het eigen wijkverkeer te aanvaarden.
Verkeersleefbaarheid staat centraal in de ervaringen van de bewoners.
De huidige opstelling zal op enkele punten na nu duurzaam worden gemaakt. De materiaalkeuze moet nog
gebeuren. Het principe dat de opstelling ingewerkt wordt in het wegdek is richtinggevend in definitieve
keuze. Enkele suggesties uit de evaluatie om de verkeersknip en maatregelen te verbeteren worden verder
onderzocht en besproken in overleg met de gemeente Kapellen en de mobiliteitscommissie.
Volgende verbeterpunten liggen op tafel:
- Verbetering invoeren ter hoogte van het einde van de Lepelstraat om het vrachtverkeer en
sluipverkeer te weren.
- Het weghalen van de paaltjes voor fietsers en kussens in de Plantinlaan.
- Het verplaatsen van de knip op de trage weg in de Moretuslei om het juiste evenwicht te creëren.
- Optimaliseren van handhaving.
Wij hopen zo snel mogelijk alles in orde te brengen en zullen jullie hierover ook nog verder informeren van
zodra wij hier een akkoord hebben bereikt.
Hier maken we de bewuste keuze voor samen verkeer!
Met vriendelijke groet
Lokaal bestuur Stabroek
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