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Aantal antwoorden ; 55 aanwonenden



Wat vinden mensen hinderlijk?
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Wat vinden mensen het meest hinderlijk?



Probleem zones



Oplossingen



Wat zeggen bewoners zelf als oplossingen (open comments)

1. Weg indeling anders; ontmoedigen snel en zwaar verkeer en
veiligheid voorop, voetgangers/fietsers (zie foto)

2. Rondweg herzien, dorpskern maken zoals boterweg (zie foto)

3. Handhaving op snelheid + zwaar verkeer

4. Gebiedsontwikkeling is prima maar dan een oplossing voor het 
verkeer



1. Oplossing wegindeling
• Opnieuw kijken hele traject naar indeling van de weg

• Veiligheid voorop

• Signalering
• snelheid, 
• bestemmingsverkeer
• verbod zwaar verkeer
• Woonwijk aanduiding

• Aanpak probleemzones

• Ontmoedigen niet-bestemmings verkeer;
• Zwaar verkeer
• Rally's (vergunningbeleid)
• Wielrenners



Anders indelen weg --> gedeeld gebruik
Conform 30 km/h richtlijnen



2.
Rondweg herzien : opties
a. De weg verleggen?
b. Zwaar verkeer locaties en "De Nes" (80 
inwoners) bedienen via de de kanaaldijk doorsteek?



Verzoeken neergelegd bij de gemeente
• Wat zijn de vergunning aanvragen voor het gebied 'na' Vreeland 

en worden deze getoetst op verkeer en belasting van de weg?
• Nieuwbouw project Singel (al geweest, indeling is gevaarlijk)
• Nigtevechtseweg 47 (veranderen van bedrijf naar voertuigenloods)
• Nigtevechtseweg 188 (bouw landbouwschuur)
• Nigtevechtseweg 112 (vergunning houtkappen + woonschip)

• Kan er verkeer 'gemeten' worden?

• Deze weg opnemen in verkeersvisie

• Dijkverbetering project Waternet loopt gelijk op, deze kans benutten om 
de hier gesignaleerde knelpunten aan te pakken (weg gaat toch open)

• De brug Bergse Weg is dicht, het sluiten van de 'andere' kant van de vecht
heeft gevolgen voor deze weg.



Aandachtpunten mee te nemen in 
verkeersvisie
• Verdere toename zwaar (argrarisch) verkeer (zeker als per 2026 geen mest

meer mag worden uitgereden), verkeer moet zou niet door bebouwde kom
moeten

• Verwachte toename bedrijvigheid en bewoning, aantal huishoudens

• Afgenomen verkeers capaciteit rechter vechtoever, door sluiting brug
Bergse Weg

• Indeling weg laten voldoen aan eisen 30 km/u weg

• Versterken handhaving op snelheid en zwaar verkeer zonder ontheffing

• Terug houdendheid vergunning verlening voor rally's

• Beleid op wielrenners



Diverse signaleringen en contacten met gemeente

• Fixi meldingen over staat van de weg

• Pogingen uit het verleden
• 2014 --> Nigtevechtseweg
• 2015-2019--> Nigtevechtseweg
• 2017-2020---> Nigtevechtseweg
• 2020-2021 ---> Singel

• Oplevering stuk nieuwbouw Singel
• Omwonenden signaleren problemen tijdens informatie avonden project Evab
• Staat van de weg is zeer slecht
• Soort stoepranden/parkeergelegenheden
• Woonwijk met kinderen, geen stoep, geen oversteek mogelijkheid



Contact met de gemeente

• 23/5/22 gesprek met de gemeente gehad , beloofd om vervolg met 
verkeer heeft niet plaatsgevonden.

• Fixi meldingen en Handhavingsverzoeken zijn ingediend

• Er zijn raadsvragen gesteld vanuit comissie fysiek domein (24/8/22)
• De beantwoording door het college correspondeert niet met op alle punten

met deze analyse


