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Langzamer op 17 kilometer
Bildtdijken om veiligheid

De verkeersveiligheid op deze we-
gen, waar de huizen dicht op de weg
staan en veel landbouwverkeer rijdt,
is al jaren onderwerp van discussie.

De gemeenteraad besloot gisteren
in meerderheid de huidige snel-
heidslimieten in stand te houden.
Dit betekent een maximumsnelheid
van 30 kilometer per uur in de West-
hoek, Nij Altoenae en Oudebildtzijl
en op de rest van de weg 60 kilome-

Bildtdijken
SINT ANNAPAROCHIE Hoe is nog de
vraag, maar volgend voorjaar ko-
men er verkeersremmende maat-
regelen op de Nieuwe Bildtdijk en
de Oudebildtdijk. De gemeente het
Bildt investeert er 900.000 euro in.

ter per uur. Zwarte Haan wordt aan
het 30 kilometer-regiem toege-
voegd.

Grote verandering ten opzichte
van de huidige situatie is dat de we-
gen zo ingericht worden dat de snel-
heidslimiet duidelijk is. Over die in-
vulling gaat het college nog met alle
belanghebbenden in gesprek.

Dat voelt voor de partijen Frije Bil-
kerts en de VVD als uit handen ge-
ven. Zij hadden liever gezien dat van
te voren met de inwoners was ge-
praat en er daarna concrete maatre-
gelen aan de raad voorgelegd zou-
den worden.

Een amendement om dat te be-
werkstelligen werd alleen door deze

en om veiligheid
partijen gesteund en daarmee ver-
worpen. Ook een poging om in ieder
geval paaltjes of bloembakken als
mogelijke verkeersremmers uit te
sluiten, werd alleen gesteund door
VVD en Frije Bilkerts.

Wethouder Nel Haarsma maakte
duidelijk dat niet al het beschikbare
geld voor verkeersmaatregelen is.
De hele weg krijgt ook een nieuwe
slijtlaag. Dat is in het bedrag meege-
nomen.

Omdat de dijken bij storm nog een
functie vervullen, moeten de werk-
zaamheden tussen half april en half
oktober uitgevoerd worden. De in-
spraak voor omwonenden zal daar-
om snel van start gaan.

eiligheid


