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Laatst heeft wethouder/verkeerszaken K.Knijn een verslag gegeven in de krant en het 
Koggennieuws,betreffende suggestieve rode stroken asfalt en weginrichting.

De stroken van rood asfalt met rechtskracht moeten alleen voor vernieuwing in aanmerking komen 
maar ik denk en met mij velen,dat de suggestieve stroken met weginrichting duidelijk een nuttige 
functie hebben en voor de verkeersveiligheid voor de langzame verkeersdeelnemer op onze 30 en 50 
km wegen van grote waarde moet zijn. Verkeersveiligheid gaat voorop en deze weginrichting geeft 
een optische veiligheid voor wandelaars,fietsers,scoot mobiel-gebruikers e,d, ,als deze van deze 
stroken gebruiken kunnen maken

De CROW een instituut voor verkeersoplossingen,geeft duidelijk de voorkeur aan deze optische 
veiligheid en zou U eens nader moeten bestuderen en geeft aan voorstander te zijn voor duidelijke 
nuancering kleuren en belijning op het wegdek.

Deze voorzieningen zijn er toch niet voor niets indertijd bij de weginrichting neergelegd en hebben 
toch ook deskundigen dit uitgedacht en zou een twee, drie, dit een wethouder hierover anders 
kunnen beslissen ??

Mij lijkt het zeer onverstandig en heb hier al met de afdeling gecommuniceerd maar blijven van 
mening dat dit zo wordt uitgevoerd,want toevallig heeft men in gemeente Medemblik een soort 
actie gedaan met een paar wegen.

Het verschil in kleur met de trottoir,wat bij vele 30/50 km er ligt geeft een bepaald veiligheidsgevoel 
,vooral bij donkere tijden ,en denk vooral aan de paaltjes,die bijna overal op het trottoir zijn geplaatst 
met geen kleurverschil en de bermkant,indien ,de gehele weg, zodat er geen j kleur verschil meer 
zou zijn.

Koggenland heeft bij iedere partij toch veiligheid op het programma en dit is een belangrijk 
onderdeel hiervan ,want vele weggebruikers in deze categorie van langzaam verkeer maken hiervan 
gebruik en voor het geld behoefde het niet veranderd te worden en zou U toch dringend verzoeken 
dit ondoordachte voorstel van tafel te krijgen en voortgaan op de ingeslagen veiligheidsweg.

Indien gewenst wil ik hierover nader info geven maar het moet eigenlijk voor zichzelf spreken dat 
geen^V»kel issue moet zijn om voor veiligheid te gaan.




