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Betreft: Zorgenbrief herinrichting Everard Meysterweg

Geacht College,
Na de openstelling van de Kersenbaan resteert de herinrichting van de Everard Meysterweg en de
Daltonstraat. Gelet op de beperkte profielbreedte en de doelstelling van tweerichtingen voor het
autoverkeer leggen wij onze zorgen over de huidige en toekomstige verkeersituatie aan u voor. In het
verlengde daarvan gaan wij daarna in op de situatie van de Leusderweg.
Verplaatsing per fiets neemt toe en sluit aan op de doelstelling voor gezond en mobiel blijven. Voor
automobilisten, fietsers of voetgangers zijn een duidelijke en overzichtelijke verkeerssituatie en veiligheid
belangrijk.
De Everard Meysterweg met de Daltonstraat is een wijkontsluitingsweg en een hoofdfietsroute. De
huidige situatie is een mengvorm van auto- en fietsverkeer op het smalle wegprofiel met
fietssuggestiestroken. Het is een 50km weg met dus flinke snelheidsverschillen. Fietsers maken door de
drukte en onveiligheid relatief veel gebruik van de stoep ten koste van de voetgangers.
Volgens de prognoses zal de auto-intensiteit verder groeien.
Voor de toekomstige inrichting pleiten wij voor een helder verkeersbeeld, met scheiding van auto en
fietsverkeer en geringe snelheidsverschillen op kruisingen. Dat kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden
analoog aan het inrichtingsmodel van de Vermeerstraat. Fietsers, automobilisten en voetgangers hebben
dan hun eigen duidelijke verkeersruimte. Om snelheidsverschillen op gedeelde verkeersruimten bij de
kruis- en oversteekpunten te beperken, dient daar een passende weginrichting en snelheidsbeperking van
30 km per uur overwogen te worden.
Tevens vragen wij uw aandacht voor de situatie op de Leusderweg. De verkeersituatie is hier
vergelijkbaar met de huidige Everard Meysterweg. Hier speelt ook nog het laden en lossen t.b.v.
winkelbevoorrading. De drukte is er de afgelopen decennia uit de hand gelopen het is naar onze mening
de hoogste tijd om te komen tot een herinrichting. Verbetering van duidelijkheid en veiligheid staan
daarbij centraal. Dit kan ook het winkelklimaat ten goede komen.
Door middel van deze brief willen wij onze zorgen t.a.v. de verkeerssituatie zeker ook voor senioren op de
Everard Meysterweg, Daltonstraat en de Leusderweg kenbaar maken. Wij verzoeken u de voorgestelde
verbeteringen aan te brengen.

Met vriendelijk groet, namens de Seniorenraad,
Heimen Hooijer, voorzitter
Reinier Dorgelo, secretaris
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