Geachte dorpsraad,
Een korte samenvatting van het gesprek van 7 mei 2018.
De tekening met het ontwerp is besproken.
In aanvulling op dit ontwerp wordt op jullie verzoek:
• voorzien in een fietsenstalling voor 10 fietsen bestaande uit een tegelverharding en beugels
om de fietsen tegen aan te zetten in de hoek tussen de Plevierstraat en de Vogelweg
(tegenover Plevierstraat 17);
• onderhoud gepleegd aan het fietspad annex voetpad langs de Hengstdijksestraat (tussen de
Hengstdijkse Kerkstraat en Hoeve Klondyke);
• voorzien in een geleiderail in de bocht bij Plevierstraat 17.
Daarnaast is met jullie gesproken over de omleidingsroute tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden en een tijdelijke bushalte. Er zal door ons in overleg met Connexxion bekeken of er
een tijdelijke halte bij de Oude Havendijk kan worden gemaakt.
Ook is gesproken over het nu al (terug) inrichten van de rechtsafstrook bij camping ‘De Vogel’. Daar
kunnen en willen we nu geen invulling aan geven omdat hiervoor eerst de bushalte voor opgeheven
moet worden. Dit nemen we derhalve mee met de andere werkzaamheden na de herfstvakantie dit
jaar.
Als laatste hebben we afgesproken dat wij een korte samenvatting van de werkzaamheden aan
jullie zouden sturen zodat die jullie website geplaatst kan worden.
Dit zodat de bewoners van Hengstdijk kennis kunnen nemen van het ontwerp. Ook kan het ontwerp,
weliswaar op detailniveau, nog gewijzigd worden. Dus wanneer bewoners vragen, opmerkingen,
wensen en verzoeken hebben dan kunnen we daar nog rekening mee houden.
De afspraak is dat jullie die bundelen en naar ons toe sturen. Het ontwerp zal ik vanwege de
bestandsgrootte apart via WeTransfer sturen.
Hieronder de samenvatting van de werkzaamheden:
• het wijzigen van de bebouwde komgrenzen: de nieuwe komgrenzen komen voor camping
‘De Vogel’ (nabij de Oude Havendijk) en ter hoogte van de basisschool te liggen;
• het aanbrengen van visuele plateaus op de beide (gewijzigde) bebouwde komgrenzen;
• het opnieuw aanleggen en inrichten van de rechtsafstrook bij camping ‘De Vogel’;
• het aanbrengen van een visueel plateau op het kruispunt met Hengstdijkse Kerkstraat;
• het verbeteren van de overzichtelijkheid op het kruispunt met de Plevierstraat door het
maken van een uitbuiging;
• het verwijderen van twee bushaltes nabij camping ‘De Vogel’;
• het aanpassen en verbeteren van de toegankelijkheid, op de twee overblijvende bushaltes
nabij het kruispunt met de Plevierstraat;
• het aanbrengen van nieuwe asfaltverharding en nieuwe markering op de rijbaan binnen de
gewijzigde bebouwde komgrenzen.
Het snelheidsregime binnen de (gewijzigde) bebouwde komgrenzen blijft 50 km/u.
Om ervoor te zorgen dat wij verder kunnen met de voorbereiding (en de werkzaamheden ook dit
jaar nog uitgevoerd kunnen worden) zou ik u willen vragen uiterlijk 15 juni 2018 de vragen,
opmerkingen, wensen en verzoeken (gebundeld) naar ons te sturen.
Als laatste zullen wij bij de politie aandacht vragen voor handhaving op de Vogelweg.
Met vriendelijke groet,
Bart Houtzager
Beleidsmedewerker Wegen
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