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Overwegende:
dat onze gemeente veel provinciale wegen kent waarbij sprake is van
verschillende maximumsnelheden,
dat deze snelheid vooral afgestemd moet zijn op voldoende veiligheid voor alle
weggebruikers,
dat de provincie Drenthe voornemens is om de maximumsnelheid op de N376 ter
hoogte van Sleen te verhogen van 60 naar 80 kilometer per uur,
dat dit in tegenspraak lijkt met de ingezette lijn om in het buitengebied de
snelheid van 80 naar 60 kilometer per uur te verlagen,
dat de provincie daartoe in januari 2018 een onderzoek verkeersstromen Sleen
heeft uitgevoerd naar de gevolgen hiervan voor het wegverkeerslawaai en naar
het verkeersgebruik,
dat de verkeerstellingen zijn uitgevoerd tussen 10 en 28 januari,
dat het de vraag is of deze metingen een goed beeld geeft over het gemiddelde
gebruik van bijv. de 2 oversteekplaatsen op het betreffende traject vanwege de
winterperiode en het daardoor verminderd fietsgebruik door scholieren,
dat bij de besturen van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn, Noord-Sleen en ErmAchterste Erm, bij de inwoners van die dorpen, maar ook omliggende dorpen door
onvolledige/onduidelijke communicatie grote onduidelijkheid is over de reikwijdte
van deze wijziging en er grote zorgen leven over de gevolgen voor de
verkeersveiligheid, o.a. vanwege deze 2 oversteekplaatsen,
dat als gevolg van deze voorgenomen wijziging op een relatief kort stuk weg op
meerdere korte delen sprake is van 3 maximumsnelheden, wat voor
weggebruikers onduidelijk en verwarrend kan werken en dit niet bijdraagt aan een
veilig gebruik,
Spreekt de gemeenteraad uit:
dat zij zich zorgen maakt over de gevolgen voor de veiligheid van deze beoogde
snelheidsverhoging op het betreffende tracé en dat zij zich afvraagt of dit zich ook
in de toekomst écht beperkt tot dit deel van de N376,
dat zij zich zorgen maakt over de onrust die deze beoogde aanpassing met zich
meebrengt in de genoemde dorpen en daarbuiten bij de weggebruikers,

Verzoekt het college:

de provincie van deze zorgen in kennis te stellen,
de provincie op te roepen over deze beoogde wijziging een zorgvuldig
onder:lgeksproces (waaronder mogelijk een hertellin§ van het verkeersgebruik ine_.en vggr- of najaan.perigde) en communicatietraject (waarbij inwoners hUlL ..tb"
mening kunnen geven en Abln zorgen kunnen 'liteR1 te doorlopen,
~
de provincie te vragen om eventuele alternatieven en/of maatregelen in
overweging te laten nemen, waardoor de mogelijke verkeersonveiligheid, die door
deze aanpassing met name ter hoogte van de kruispunten ontstaat, te
verminderen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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