Keer Verkeer levert input voor het
verkeersonderzoek
Afgelopen week is was voor het verkeersteam van de gemeente een
spannende week. Allereerst is de website van Royal Haskoning een behoorlijk aantal keer bezocht door de Wassenaarder. Op de website konden betrokkenen tot 7 december knelpunten aangeven ten aanzien van
de situatie van de wegen in Wassenaar en ideeën voor een verbetering
ervan. De website was gelanceerd op 25 november tijdens het webinar
van de gemeente ‘Blik van de Weg’.
Ten tweede heeft Keer Verkeer na
al eerder de petitie resultaten te
hebben aangeleverd in september,
deze week ook een rapport gestuurd waarbij de knelpunten en
oplossingsrichtingen zijn opgegeven met betrekking tot verkeer van
de aangesloten Buurtverenigingen
(BV) in Keer Verkeer alsmede een
viertal aspirant deelnemers te weten BV de Paauw, BV De Kievit, BV
Binnen Klingen en BV Katwijkseweg.
In het rapport, te downloaden van
website keerverkeer-wassenaar.
net, staan de commentaren van de
BV’s ongecensureerd. Het is al een
grote stap dat we transparant aan
de gemeente de input van de BV’s
in een enkel document aanbieden.
Keer Verkeer kan niet het verkeersplan voor de gemeente gaan
opstellen. Uiteraard zal de gemeente met haar verkeersdeskundigen en Royal Haskoning met alle
verkregen informatie prioriteiten
moeten gaan stellen bij het op te
stellen verkeersplan. Dit plan zal in
de komende maanden vorm moeten krijgen en dan zal ook blijken
welke maatregelen er in de tijd uitgezet moeten gaan worden.
De klankbordgroep die de gemeente voor het verkeersonderzoek
heeft ingesteld en waar Keer Verkeer deel van uit maakt, biedt ook
een goede gelegenheid om met de

gemeente deze prioriteiten te bespreken. Het resultaat van het verkeersonderzoek moet niet alleen
een aantal verkeersmaatregelen
als Quick Win opleveren. Ook maatregelen die moeilijker te implementeren zijn en dus meer budget
vereisen, dienen op de agenda te
gaan komen van het nieuwe verkeersplan. Geen vage plannen,
maar heel concrete acties, daar zal
Keer Verkeer op willen toezien.
Terugkomend op het webinar Blik
van de Weg. Keer Verkeer ziet het
als een zeer positieve ontwikkeling
dat de wethouder en haar verkeersteam ook een andere kijk op verkeer heeft ontwikkeld afgelopen
jaar. Hoe ga je om met de openbare
ruimte? Voor wie is deze nu eigenlijk? Wat is de visie van de gemeente? De gemeente wil werken naar
een nog groener en veiliger gemeente. Aandacht voor de zwakkere
verkeersdeelnemer
wordt
steeds belangrijk; de voetganger,
de ﬁetser. Het wordt, kortom,
steeds duidelijker dat ongewenst
autoverkeer dat niets te zoeken
heeft in ons dorp, al aan de grenzen
van het dorp geweerd moet worden. Dan kan er in ons dorp gewerkt worden aan wegaanpassingen, die passen in de nieuwe
verkeersvisie van de gemeente en
haar inwoners.
Keer Verkeer Wassenaar

