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Graaf, K de
Aan:

Hoogstad, HM

Onderwerp: RE: sprekersplein rotonde groene zoom
Van: bettingerjl@upcmail.nl [mailto:bettingerjl@upcmail.nl]
Verzonden: donderdag 20 februari 2014 13:16
Aan: Raadsgriffie
Onderwerp: sprekersplein rotonde groene zoom

Geachte heer Mos,
Vanwege mijn lichamelijke beperkingen kan ik niet komen, maar ik wil al heel lang gebruik
maken om aan te geven wat het knelpunt is op de rotonde op de Groene Zoom.
Als medegebruiker van de rotonde - enerzijds als scootmobielrijder, anderzijds als automobilist zie je ernstige verschillen in de medegebruikers.
Wanneer ik op de scootmobiel rijd en oversteek, zijn automobilisten blijkbaar bang van mij,
waarschijnlijk omdat veel scootmobielrijders doorijden? Ik zoek altijd contact met de
bestuurders zodat ze mij gezien hebben. Is dat niet het geval, dan stop ik.
Wanneer ik met de auto rijd, lijken automobilisten te veranderen in beesten en zien ze mijn
"beperking" niet meer en is het vooral duwen en vooral geen voorang geven.
Fietsers daarentegen nemen altijd voorrang, waar ze overigens recht op hebben. Daar staat
tegenover, mijns inziens, dat ze moeten zorgen dat ze ook gezien worden.
Zeker als het slecht weer is en vooral donker. 90% rijd zonder licht en in donkere kleding, dan is
het vragen om problemen. Ouders moeten het voorbeeld geven aan hun kinderen en er op toezien
dat het licht functioneert en dat ze het licht aanzetten. "Opvoeden begint in de wieg" zei mijn
moeder altijd. Langdurig controleren heeft misschien effect. Laat kinderen op school een filmpje
zien wat er kan gebeuren. Ik weet van vrienden dat dit werkt ook bij ouderen/ouders.
Voorlichting geven is het belangrijkste.
De rotonde aanpassen heeft helemaal geen zin. De mentaliteit van de mensen moet veranderen.
Wanneer je je aan de regels houd is er niets aan de hand. Automobilisten moeten eerder van huis
gaan en meer de tijd nemen en verdraagzamer worden. Fietsers moeten zich ook aan de regels
houden en zorgen dat ze zichtbaar zijn.
Het enige wat zou kunnen is extra licht boven de oversteekplaatsen. Meer behoeft er niet te
gebeuren.
Ik berijd inmiddels bijna 5 jaar een scootmobiel tot volle tevredenheid. Het maakt een heel
verschil of je een rijbewijs hebt of niet. Er zijn veel scootmobielrijders waarvan ik denk, een
gevaar op de weg. Helaas had ik het graag anders gezien, maar het maakt me wel mobiel.
Ik hoop dat u mijn mening meeneemt in de beslissing die genomen wordt. Wilt u nog meer
informatie, kan dat altijd.
Hartelijke groet,
Corrie Bettinger-Luthart
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