Dordrecht

Stadsontwikkeling
Afachrlft aan
-

ST/JUDOC/DIV-Ttam 1

-

PW - E.H. van Liauwen

-

SW - F. WBtamMn

-

Politie Dubbeldam

-

IS - D. Wanalnk

-

IS - H. van Ballegooljen

-

IS - R. Verhagen

Postbus 8 3300 AA Dordrecht

Dhr. E. 't Hart
Dubbetsteynlaan West 61
3319 EK DORDRECHT

Bnoakadi*»
Spulboulevard 300
3311 GR Dordrecht

SKf

TtltfoMi 078-6396876
Fax 078-6398080

?

Bahandtld door H. van Ballegoofjen
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Oni ktnrmrk SO/2006/4577

Geachte heer 't Hart,
Naar aanleiding van uw brief van 31 mei jl. inzake de verkeerssituatie op de Dubbelsteijnlaan-West
en het daaruitvolgende verzoek om maatregelen te treffen, deel ik u het volgende mee.
Hoewel ik begrip heb voor uw standpunt kan ik uw verzoek helaas niet honoreren.
Na uitvoerig overleg met bewoners en belanghebbenden is het gedeelte van de DubbelsteijnlaanWest tussen de Gravensingel en de Groene Kruislaan in het vastgestelde wijkverkeersplan
Dubbeldam aangewezen als gebiedsontsluitingsweg (50km/uur).
Op het gedeelte van de Dubbelsteijnlaan waar u woont, mogen grote voertuigen rijden van en naar
het Damplein. Vanwege de niet onderheide woningen is ervoor gekozen om geen snelheidsremmers
aan te brengen.
Het verbaast mij dat u nu overlast heeft van grote voertuigen omdat deze voertuigen ook in het
verleden al van en naar het Damplein reden. Wellicht heeft u nu een korte periode overlast ervaren
vanwege een omleidingsroute door werkzaamheden.
Wegen zoals bijvoorbeeld de Rechte Zandweg en de Burgemeester Jaslaan zijn niet vergelijkbaar met
de Dubbelsteijnlaan-West omdat dit verblijfsgebieden zijn (30 km/uur).
Vooralsnog wijs ik ledere aansprakelijkheid af. Als u door middel van bouwkundige rapportages kunt
aantonen dat de gemeente aansprakelijk is, wacht ik deze rapportages af.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet.
Het hoofd van het bureau
Stedenbouw & Verkeer,

D. Wanslnk

