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NOTITIE  
Datum: 16 augustus 2016 
 
Beantwoording reacties op concept verkeerscirculatieplan Rondom 
Kamperland, naar aanleiding van de op 4 juli 2016 gehouden informatieavond 
  
Inleiding 
Op 4 juli 2016 heeft de informatieavond  in het kader van het project Rondom Kamperland 
plaatsgevonden. Op deze avond is door de heer d’Haens van bureau Juust een presentatie 
gegeven van het concept verkeerscirculatieplan voor het dorp en omgeving. Tijdens de 
bijeenkomst zijn veel vragen gesteld en beantwoord. Eén vraag zou nadien beantwoord 
worden. De gepresenteerde stukken zijn op de gemeentelijke website geplaatst, zodat 
geïnteresseerden in de gelegenheid werden gesteld om tot 1 augustus een reactie in te 
dienen. 
Er zijn daarop een zevental reacties  bij de gemeente en dorpsraad binnengekomen.  
Deze worden onderstaand samengevat en voorzien van een beantwoording.  
 
Vraag tijdens informatieavond 
De heer van Gaalen: 
Merkte op dat de verkeerscirculatie rond de Nieuwe Achterweg niet is meegenomen. De 
burgemeester heeft aangegeven dat dit een punt van aandacht is en men met de 
ondernemer in gesprek zal gaan.  
 
Ingekomen reacties  
Na de bewonersavond zijn er zes reacties binnengekomen op de concept Structuurschets 
Rondom Kamperland. Het betreft de volgende reacties: 

1. De heer Geelhoed (Nieuwstraat): 
a. De toegang  van de recreant fietser en de Kamperlander naar het nieuwe 

winkelcentrum vanaf de Noordstraat, A. van Heestraat en ook na 
oversteken, vanaf de Molenweg. Kan hier een nieuw, veel breder 
fietsvoetpad komen? 

b. De uitrit langs de Nieuwe achterweg wordt door alle verkeersdeelnemers 
in de Noordstraat als zodanig gezien. De heer Geelhoed heeft een schets 
bijgevoegd voor een veiligere en mooiere oplossing. 

2. Mevrouw De Vos (Veerweg 90): 
a. Mevrouw De Vos geeft gemotiveerd aan tegen eenrichtingsverkeer in de 

Veerweg te zijn.  
b. Zij geeft eveneens aan een voorkeur te hebben voor de groene variant 

voor een fietspad langs Ruiterplaatweg-Schotsmanweg, maar nog liever 
een fietspad voor 2 richtingsverkeer aan de noordkant en een wandelpad 
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aan de zuidkant te willen hebben, aangevuld door een wandelpad langs de 
Onrustweg. 

c. Ook opteert zij voor het verwijderen van de betonblokken in de fietsweg 
met handhaving van de 60 km snelheid. Er dient wel gehandhaafd te 
worden. 

3. Mevrouw Slijkhuis (Molenweg?):  
Vraagt via de Facebookpagina van de dorpsraad waar zij de informatie over de 
plannen kan vinden. Zij geeft aan dat de Veerweg al heeft laten zien dat een 
versmalling juist alleen maar uitnodigt tot het nog harder rijden en is erg benieuwd 
naar de reactie. De dorpsraad heeft al aangegeven waar mevrouw Slijkhuis de 
betreffende informatie kan vinden. 

4. De heer Klop (Veerweg 15): 
 Heeft in een mailreactie aangegeven de presentatie over de fietsroute heel duidelijk 
te vinden. Er is nu minder verkeer dan vroeger, dit moet weer gaan toenemen. 

5. De heer Heeringa: 
a. Meldt dat het verslag op de website afwijkt van het rondgestuurde 

verslag naar de aanwezigen, op het gestelde door de heer Klop.  
b. Als aanvulling op het commentaar van de Broek wil hij graag 

toevoegen dat de handhaving van 30 km in de Veerweg minder 
optimaal is. 

c. Tenslotte denkt hij dat mevrouw Hendriks gelijk heeft met haar 
opmerking dat de mensen van de Schotsman via de Ruiterplaatweg 
naar het winkelcentrum zullen fietsen en dus niet via de 
Havenweg/Veerweg. Temeer daar de Havenweg voor twee 
richtingverkeer voor auto’s én fietsverkeer aan de smalle kant is.  

6. Fietsersbond afdeling De Bevelanden:  
De Fietsersbond kan zich grotendeels vinden in de verschillende aspecten van het 
verkeersplan. Echter vraagt zij aandacht voor de situatie voor het deel van de 
Ruiterplaatweg dat langs de kern van Kamperland loopt waar nu geen vrijliggend 
fietspad is voorzien. Wanneer een deel van de fietsers via de Veerweg gaat rijden zal 
de onveiligheid voor de fietser op de Ruiterplaatweg toenemen. Zij pleit dan ook 
nadrukkelijk om ook hier een vrijliggend fietspad aan te leggen.  

7. Mevrouw Meulenberg (Ruiterplaatweg 2a): 
Zij begrijpt dat er sprake van is dat de stoplichten wellicht verdwijnen en hier een 30-
km zone komt. Zij maakt zich hierover grote zorgen omdat niemand zich aan een 
dergelijke snelheid houdt. Er wordt vaak door rood gereden, vooral door 
vrachtwagens. Zij stelt voor om in het toeristenseizoen een week een camera op te 
hangen en vreest voor een ongeval wanneer de stoplichten verdwijnen. 
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Beantwoording reacties  
Een aantal thema’s/onderwerpen komen in verschillende reacties naar voren. Onderstaand 
worden de reacties dan ook thematisch voorzien van een beantwoording. Tussen haakjes 
wordt vermeld hoe vaak een thema in de reacties naar voren is gekomen. 
 
01 | Nieuwe Achterweg (2 maal) 
De doorsteek ter hoogte van de fietsenwinkel tussen Ruiterplaatweg en Nieuwe Achterweg 
maakt geen onderdeel uit van het verkeerscirculatieplan. De doorsteek is tot stand gekomen 
na verlening van een inrit/uitritvergunning op de Ruiterplaatweg. Het betreft een verbinding 
op privé-grond en geen openbare weg. Tevens is de aansluiting vanuit verkeersveiligheid 
bezien niet optimaal. Om die reden is bij de vergunningverlening ook afgesproken dat 
monitoring van de verkeerssituatie plaats zal vinden. Zolang er geen sprake is van een 
openbare verbinding kan deze dan ook geen rol spelen in de verkeerscirculatie van 
Kamperland. Gelet op de beschikbare alternatieven is er ook geen wens om dit te 
bewerkstelligen. 
 
02 | Toegang winkelcentrum/ fietsvoorziening Ruiterplaatweg (3 maal) 
Gevraagd wordt om een nieuw en breder fiets/voetpad tussen kruispunt Molenweg en entree 
winkelcentrum aan Ruiterplaatweg. Tevens wordt gevraagd om een fietsvoorziening 
(fietspad) op de Ruiterplaatweg. Hiervoor wordt niet geopteerd. Fietsers rijden op de 
Ruiterplaatweg (binnen bebouwde kom) zelf. Aanvullend aan de opzet zoals weergegeven 
tijdens de presentatie wordt in de rapportage opgenomen hoe de Ruiterplaatweg er op dit 
gedeelte uit komt te zien. Dit betreft een inrichting waarbij fietsers gebruik maken van de 
rijbaan. De hoofdfietsroute gaat via Veerweg en Haven, wat niet wegneemt dat fietsen op de 
Ruiterplaatweg mogelijk en veilig moet blijven. Ter hoogte van de entree van het 
winkelcentrum wordt een oversteekvoorziening voor fietsers vormgegeven.  
 
03 | Inrichting Veerweg (3 maal) 
Voorstel 2 richtingen te handhaven wordt onderschreven. Is als zodanig reeds opgenomen in 
planvorming. Aangegeven wordt dat handhaving 30 km/u minder optimaal is en dat 
versmallingen reeds aantonen dat dit uitnodigt tot harder rijden. De voorgestelde inrichting 
(plan Het Lint Verbindt) wordt, met uitzondering van eenrichtingsverkeer, in het 
verkeerscirculatieplan overgenomen. Dit zet in op een inrichting als verblijfsgebied. Dit heeft 
effect door op een natuurlijke wijze snelheidsverlaging te bereiken, zonder ad hoc 
maatregelen zoals versmallingen en verhogingen. Handhaving komt in 30 km/u gebieden 
weinig voor. De voorgestelde inrichting voldoet aan gestelde richtlijnen en is een goede basis 
om handhaving indien gewenst uit te voeren. 
 
04 | Fietspad Ruiterplaatweg-Schotsmanweg (1 maal)  
Voorgesteld wordt het fietspad aan de andere zijde vorm te geven en ook een voetpad aan 
te brengen. Voorstel zoals nu is uitgewerkt betreft een eerste opzet. Een definitieve keuze 
zal bij de verdere uitwerking gemaakt worden (o.a. gelet op ruimtebeslag, aanwezigheid 
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kabels en leidingen, etc.). Verkeerskundig gezien gaat de voorkeur uit naar de ligging van 
het fietspad zoals dit nu is ingetekend. 
 
05 | Fietsweg (1 maal) 
Gevraagd wordt de verhoging (middenberm) fietsweg te verwijderen, met handhaving van de 
snelheid. In het plan wordt reeds uitgegaan van aanleg van een fietspad en het wegnemen 
van de inrichting als fietsweg. 
 
06 | Afwijken verslag 
Inderdaad is een andere versie van het verslag van de informatieavond op de website 
geplaatst ten opzichte van de versie die aan de aanwezigen van de avond is rondgestuurd. 
De heer Klop heeft na ontvangst van het verslag aangegeven dat zijn opmerking onjuist was 
weergegeven in het verslag. De gecorrigeerde versie is op de website geplaatst. 
 
07 | Verdwijnen VRI (stoplichten) 
Dit kruispunt vormt een belangrijke entree van (het centrum van) Kamperland en vormt een 
verbinding tussen de bebouwing aan de Molenweg en de bebouwing aan de andere zijde 
van de Ruiterplaatweg. Om het dorp en de centrumentree meer te benadrukken kiezen we 
hier voor een inrichting als verblijfsgebied. De inrichting zal dus sterk worden aangepast, 
zodat de snelheid automatisch lager wordt. Verkeersveiligheid, zeker ook voor overstekende 
voetgangers en fietsers, is een belangrijk onderdeel in de verdere uitwerking waar zeker 
aandacht aan zal worden besteed. Door juist in te zetten op inrichting als verblijfsgebied zal 
de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren.  
 
 
 
 


