
 

Bezoekadres: Raadhuislaan 1, 7981 EL Diever  Postadres: Postbus 50, 7970 AB Havelte 

T 14 0521 | F (0521) 349 499 | E info@gemeentewesterveld.nl | I www.gemeentewesterveld.nl | @gem_westerveld  

BTW-identificatie: NL 8062.98.844.B.01 | KvK: 01172480 | Bankrekening: NL27BNGH0285079085 

 

  

 
Datum Ons kenmerk Uw brief Uw kenmerk 

29 november 2017 208007             
 

Onderwerp 

verkeersmaatregelen 
 

 

 

 

Geachte ouders, 

 

In 2016 heeft de gemeente op verzoek van en in overleg met belanghebbenden (omwonenden, 

medewerkers school, ouders en schoolkinderen) een aantal verkeersmaatregelen getroffen in de 

wijk. Het gaat om de volgende maatregelen: 

a) verbod tot stilstaan voor de school tijdens de haal- en brengmomenten; 

b) eenrichtingsverkeer tijdens de haal en brengmomenten van de school; 

c) realiseren van extra parkeerruimte bij de kruising van de Molenweg en Sepiepenakkers; 

d) het plaatsen van afsluitpaaltjes op de Molenweg om fietsers en auto’s te scheiden; 

e) geslotenverklaring van de weg Lienland. (m.u.v. bestemmingsverkeer). Het gaat hier om 

het ronde witte bord met de rode rand  

 

Tijdens het overleg is afgesproken dat we deze maatregelen na een jaar evalueren. Alle 

belanghebbenden konden hiervoor een vragenlijst invullen. Hieruit kwam naar voren dat: 

1. het verbod tot stilstaan voor de school weinig tot geen effect heeft; 

2. het eenrichtingsverkeer wel effectief is;. 

3. de extra parkeervakken gebruikt worden; 

4. de afsluitpaaltjes op de Molenweg effectief zijn 

5. de geslotenverklaring Lienland effectief is. 

 

Op basis hiervan hebben wij het volgende besloten: 

1. het verbod tot stilstaan voor de school wordt opgeheven 

2. de overige maatregelen b t/m e blijven van kracht. 

 

De gemeente gaat binnenkort de openbare procedure starten voor het verkeersbesluit voor het 

verwijderen van  de bebording t.b.v. het verbod tot stilstaan voor de school. Tijdens die procedure 

kunnen belanghebbenden eventueel een zienswijze indienen. Hierover zal worden gepubliceerd in 

de Da’s Mooi. 

 

Daarnaast blijft het belangrijk dat belanghebbenden en gebruikers van de openbare ruimte rond de 

school en in de wijk samen  zorg dragen voor het functioneren van de maatregelen. Op bepaalde 

momenten is het druk bij de school. Dit kunnen we niet voorkomen. Houd daarom rekening met 

elkaar en blijf met elkaar praten. Zo houden we samen de buurt veilig en leefbaar. 

 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en 

via info@gemeentewesterveld.nl. 

 

mailto:info@gemeentewesterveld.nl
http://www.gemeentewesterveld.nl/
mailto:info@gemeentewesterveld.nl


29 november 2017  2 / 2  

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders  

 

 

 

 

de heer B. J van Faassen 

Openbare Werken 


