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Onderwerp: herinrichtng  choorl centrum

Nadat wij als Fietsersbond de tekeningen van de herinrichtng van het centrum van  choorl hebben 
bestudeerd en in gesprek zijn gegaan met diverse aanwezigen tjdens de inloopavond in de Blinkerd 
hebben wij drie punten die wij middels deze brief onder uw aandacht willen brengen.

Allereerst zijn wij voorstander van de herinrichtng zoals voorgesteld rond het klimduin en de 30 
kilometer inrichtng van de Heereweg. Het lijkt ons ook weldegelijk mogelijk om een deel van de 
Heereweg als shared space in te richten, of deze in te richten als fetsstraat. Wel geven wij als 
belangrijk punt van aandacht wederom mee dat wij voorzien dat er te weinig  ruimte is gereserveerd 
om de fets te parkeren rond het klimduin. Hopelijk kan dit  nog aangepast worden door extra ruimte 
in het plan te reserveren en in te steken op het verleiden van de fetser om zijn of haar fets al te 
parkeren op een andere locate in de nabijheid. Wij bedoelen hiermee genoeg ruimte voor een 
drukke dag en niet voor een extreem drukke dag.

Wij betreuren de verslechtering voor de fetser bij de oversteek van de  portlaan, omdat de fetser 
uit de voorrang zal worden gehaald in het voorgestelde plan. Vooral ook omdat het onderdeel is van 
de fetsroute vanuit  choorldam.  choorl is een dorp waar men steeds vaker middels de eelektrische  
fets naartoe gaat. Daaarom vinden wij dat de keuzes vaker in het voordeel van de fetsers moeten 
uitpakken ten opzichte van de auto. Dae zienswijze van de Fietsersbond is dan ook om de kruising 
 portlaan Laanweg ook te betrekken in de 30 kilometerzone waardoor recht doorgaand verkeer 
gewoon weer voorrang krijgt en de snelheid van het verkeer zal afnemen op de kruising. Dait is mede 
na overleg met onze landelijke Fietsersbond als beste, meest veilige  en fetsvriendelijke oplossing 
naar voren gekomen, tenzij er voldoende ruimte is voor een rotonde, wat de meest veilige opte is.

Verder willen wij in deze brief aangeven nog steeds voorstander te zijn van een autovrije 
winkelstraat en bevoorrading binnen venstertjden.

Wij vragen u dus om:

-Voldoende Fietsparkeerruimte, ook voor in de toekomst.                                                                               
-Meten en kijken of een rotonde op de kruising  portlaan/Laanweg toch mogelijk  is.                              
-Anders de kruising  portlaan/Laanweg als 30 kilometer plateau inrichten.                                                 
-Nogmaals te heroverweg om de winkelstraat autovrij te maken en bevoorrading binnen 
venstertjden.                                                                                                                                                             
-In overweging te nemen om de Heereweg als shared space of als fetsstraat in te richten, om de weg
nog meer de uitstraling van een verblijfsgebied mee te geven.

Wij zullen komende week voorbeelden ontvangen van andere afdelingen waar de kruising op 
dezelfde wijze als hier bij het 30 kilometergebied is betrokken. Wij zullen deze nazenden en willen 
het graag mondeling toelichten.

Met vriendelijke groet namens de Fietsersbond, Wim  mit en Reijnoud de Haan.


