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Betreft GVVP

Geacht college,
Wij hebben kennis genomen van het Concept Gemeentelijk verkeers- en Vervoersplan 2014.
Een lid van de werkgroep Verkeer en Vervoer heeft de kader stellende raadsbijeenkomst op 10
oktober bijgewoond.
Daarnaast hebben enkele leden van de dorpsraad en van de commissie Verkeer en Vervoer de
inspraakavond op 30 oktober bezocht.
Na bestudering van de informatie die wij mede via u hebben ontvangen en de reacties die wij van
dorpsbewoners ontvingen heeft de dorpsraad en de werkgroep Verkeer en Vervoer de hierna
volgende opmerkingen.
1. Wij zijn verheugd dat:
»
«

De Zak van Zuid Beveland autoluw gemaakt wordt met veel 30 km zones.
Er met de met de logistieke- landbouwbedrijven en loonwerkers in de gemeente afspraken
zijn gemaakt, om niet meer door de dorpskernen te rijden, waarbij de wethouder hand aan
de pols blijft houden

«

De weg van Oudelande via Ovezande naar 's-Heerenhoek aangemerkt wordt als ongewenste
route

2.. Bezwaren die wij hebben zijn:
«

De aanbevolen route voor vracht- en landbouwverkeer via Vrouwepolderseweg en Oud
Ovezandseweg KAN NIET aangezien de school aan de Oud Ovezandseweg ligt en daar door
de te hoge snelheid al een probleempunt ligt.

«

Vanuit basisschool de Zandplaat is ook bezwaar gemaakt tegen de optie om de OudOvezandseweg aan te wijzen als mogelijke voorkeursroute voor vrachtverkeer en zwaar
landbouwverkeer. zie citaat "Zowel de basisschool als de sportzaal liggen aan deze weg en

kleine (fietsende )kinderen en zwaar verkeer moet je zo veel als mogelijk uit elkaar zien te
houden. Dit kan gevaarlijke en daardoor ongewenste situaties opleveren. Namens ouders,
leerlingen, team en geledingen van de Zandplaat vraag ik u de alternatieven voorkeur te
geven boven de route door de Oud-Ovezandseweg. Hier zijn al dusdanig veel
verkeersbewegingen
»

dat zwaar landbouw en vrachtverkeer

hier uitermate ongewenst

zijn."

Daarnaast wordt 's-morgens rond half zeven de sluiproute vanuit de Hoofstraat via
Vrouwenpolderseweg naar de Oud Ovezandseweg als woon-werkverkeerroute gebruikt.
Hierbij wordt de ingang van de bebouwde kom met hoge snelheid genaderd. Het lijkt of dit
geen bestemmingsverkeer is. Overdag gebruikt ook vrachtverkeer al deze route hetgeen nu
al veel overlast bezorgd .

3. Aanbevelingen die wij hebben zijn:
»

Goede verkeer belemmerende obstakels plaatsen aan alle ingangen van ons dorp,
Plataanweg, Nieuwstraat, Hoofdstraat aan beide zijden en de Oud Ovezandseweg.

»

Tevens aan portalen bij ingang dorp borden Verboden voor vrachtverkeer, uitgezonderd
bestemmingsverkeer.

»

Handhaving 3 0 K M , eventueel via zogenaamde snelheidsmetingborden

»

Bebording op N666, nabij Drieweg aanpassen : 's-Heerenhoek via Drieweg en
Heinkenszandseweg.

«

Gemeente ga ook in overleg met loonbedrijven en aannemers uit 's-Heerherenhoek om tot
een verantwoorde route voor deze bedrijven te komen gelijk als al met bedrijven uit
Oudelande is gedaan

»

De route Hoofdstraat via Vrouwenpolderseweg en Oud Ovezandseweg naar de Hoofdstaaf
een bestemmingsverkeerroute maken.

4. Vragen die wij nog hebben:
«

Afgelopen week zijn borden geplaatst voor bushaltes die in 2014 gebruikt gaan worden. Een
ervan staat in de Nieuwstraat ter hoogte van de kerk, de andere in de dr. De Messtraat bij de
school.

«

Worden deze diensten gereden door kleine of grote bussen?

«

Heeft dit te maken met de nieuwe buurtbus?

»

Wij pleiten voor een veiliger omgeving van de school, waarbij een bushalte voor meer
onveiligheid kan zorgen.

»

Waarom wordt de dorpsraad hiervan niet op de hoogte gebracht?

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend onze bezwaren in overweging te nemen en onze
aanbevelingen in het definitieve G W P op te nemen.

M e t vriendelijke groet, in afwachting van uw reactie,

Dorpsraad Ovezande.

Namens deze,
U.I.C. Leeflang-Behrens (voorzitter werkgroep Verkeer en Vervoer)

