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Betreft: Verkeersproblemen Dubbelsteynlaan West
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L.S.,

Met deze brief wil ik, en andere ondergetekenden, nogmaals de aandacht vragen voor de
verslechterde verkeerssituatie sinds de invoering van het verkeersplan Dubbeldam, Inzake de
Dubbelsteynlaan West tussen de^Groene Kruislean en de Gravensingel.
Met neme de snelheid van zwaar verkeer en het afremmen en optrekken vormt voor onze niet
onderheide woningen een groot probleem. Vanaf ca. 05.30 uur begint de opkomst van het zware
verkeer (bussen en bevoorradingswagens van supermarkten e,d.). Dan liggen wij letterlijk In ons
bed te schudden. Hierdoor ontstaan er op dlv. plaatsen in onze woningen scheuren en andere
gebreken. Hiervoor hebben ondergetekenden meermaals de wijklijn benaderd. Volgens dhr.
Willemsen, van deze wijklijn, zouden onze problemen opgelost zijn, maar nog dagelijks
ondervinden wij hinder van het zware verkeer.
Gezien het feit dat er nog steeds geen echte actie ondernomen is, hebben wij ons genoodzaakt
gezien om een bureau voor bouwkundige en civieltechnische inspecties in te schakelen, te weten
bbci Frijwijk. Dit bureau heeft al eerder metingen verricht op de Dubbelsteynlaan West ter hoogte
van nr. 78. Hier heeft u overigens wel d"i vRrksfrssitup.tie aangepast vgn-.vego het ZW3"2
transport. Ook bij de Jaslaan en de Rechte Zandweg zijn er verkeersaanpassingen gedaan
vanwege het zware transport.
Om zo snel mogelijk tot een passende oplossing te komen nodigen wij u nogmaals uit om de
situatie aan den lijve te ondervinden. Immers aan de Jaslaan geldt een verbod voor verkeer boven
3,5 ton. Aan de Dubbelsteynlaan West daarentegen komt zwaar verkeer langs van soms wel 50
ton met een maximum snelheid van 50 km per uur l.p.v. 30 km per uur elders! Wij vragen ons
ook af hoe deze verschillen ontstaan zijn en wat de reden hiervoor is. Wij verzoeken u daarom
om op een doordeweekse dag, tijdens de voor het verkeer drukke uren, bij ons langs te komen. U
kunt dan ook direct zien dat het hier voor voetgangers en fietsers zeer onveilig is.
Wij verwachten dat ons probleem serieus genomen wordt en dat er spoedig passende
maatregelen genomen worden. Mocht u hieraan geen gehoor geven, dan presenteren wij graag
het rapport van bbci Frijwijk in een gemeenteraadsvergadering.
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