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Beste leden en burgerleden,
Op de raadsagenda van 11 april aanstaande staat een motie, vreemd aan de orde van de dag, geagendeerd over het
realiseren van een VRI Zuiderdreef / Markiezaatsweg.
Over deze motie is in de raadscommissie ROE van 3 april jl. al uitvoerig gesproken, op verzoek van de fractie van Lijst
Linssen.
Wij hechten eraan om u hierbij nogmaals te benadrukken dat wij van mening zijn dat deze motie op dit moment te vroeg
komt. Reden hiervan is dat wij op dit moment acties aan het ondernemen zijn, waarvan wij van mening zijn dat wij eerst
de uitkomst hiervan willen kunnen meten.
Wat hebben wij gedaan/ gaan wij doen:
• Wij hebben recentelijk een Smiley geplaatst;
• Verder zullen wij op korte termijn de voorsorteerstroken buiten gebruikstellen.
• Wij zullen op korte termijn zorgen voor optimalisatie van de belijning c.q. een betere markering van het kruispunt;
• Twee nieuwe vri's op beide kruispunten kosten€ 160.000 (er van uitgaande dat de bekabeling en de masten in
goede staat zijn);
• Een nieuwe verkeerstelling zal worden verricht na de meivakantie.
Wij zijn van mening dat eerst de telling dient te worden uitgevoerd om een goede onderbouwing te hebben. Na de
uitvoering van deze telling zullen wij naar de raad terugkomen met de uitkomsten.
Onze insteek is niet anders dan die van u, wij willen ook dat de bewoners veilig de bedoelde kruising te kunnen
oversteken.
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