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Westhoek: ‘De klap komt een keer’
Een uur de snel-
heid van het ver-
keer meten op de
Oudebildtdijk in
Westhoek levert
75 procent over-
tredingen op. Ter-
wijl de weg op-
nieuw ingericht is.

S
MARIA DEL GROSSO

Suiker hoeft Hans Suss uit
Westhoek op het terras voor
zijn huis aan de Oudebildt-
dijk niet in de koffie te doen.

Het wordt vermengd met zand zo-
dra er een vrachtwagen voorbijraast.
Terwijl hij over dergelijke voorval-
len vertelt, dendert daadwerkelijk
een vrachtwagen voorbij. Roelof de
Boer van Veilig Verkeer Nederland
brengt zijn meetapparaat in stelling:
65 kilometer per uur, waar 30 kilo-
meter per uur het maximum is.

De Boer is ingeschakeld door de
bewoners van Westhoek en verricht-
te gisteren zijn eerste metingen. Be-
woner Jan Dogterom noteerde het
resultaat: van de 23 gecontroleerde
voertuigen reden er 15 sneller dan 50
kilometer per uur, 8 onder de 50,
waarvan 3 onder de 40.

Westhoek heeft Veilig Verkeer Ne-
derland ingeschakeld omdat ze niets
merken van de nieuwe inrichting
van de Oudebildtdijk die deze zomer
gereedkwam. De gemeente het Bildt
investeerde 900.000 euro om met
wegmarkeringen, parkeervakken en
rood wegdek duidelijker aan te ge-
ven waar 60 kilometer per uur gere-
den mag worden en waar de 30
geldt. ,,Bij ons leverde dat alleen wat
rode belijning op. Dat leidt ertoe dat
de weg niet ‘leest’ als een 30-kilome-
terweg’’, zegt Dogterom.

Suss omschrijft het anders: ,,Het
is hier één grote lijn rechtuit. Een pu-
re racebaan. De klap komt een keer.’’
Zit Suss niet buiten, dan merkt hij

binnen nog dat er te hard gereden
wordt. De kopjes rammelen in de
kast als er verkeer passeert.

Volgens Dogterom zijn de herin-
richtingsplannen niet uitgevoerd
zoals ze voorgelegd waren door de
gemeente het Bildt. In Westhoek
zouden verhoogde parkeerplaatsen
komen aan de noordzijde van de Ou-
debildtdijk. Dat zou een snelheids-
remmend effect hebben gehad. De
verhogingen kwamen er niet. Ter-
wijl volgens Dogterom een kleine
verhoging in de vorm van een drup-
pel bij uitritten waar landbouwver-
keer uitkomt al voldoende was ge-
weest.

De gemeente is op de hoogte van
de onvrede, helemaal na een in-
spraakavond begin oktober in Oude-

.

‘Ik rij 60 kilometer
per uur, want
dat mag
verderop ook’

bildtzijl. Daar regende het klachten.
Niet alleen over het ontbreken van
snelheidsremmende maatregelen,
maar ook over het aanwezig zijn er-
van. Zo zien fietsers de paaltjes die
verhogingen markeren over het
hoofd. De gemeente heeft hogere
besteld. Ook alle andere klachten
zijn genoteerd en de verkeersambte-
naar bekijkt wat daaraan gedaan kan
worden. De PvdA stelde in de laatste

Raderaad dat de herinrichting
,,meer problemen dan oplossingen
heeft gebracht.’’

Omdat nieuwe verkeersmaatre-
gelen moeten wennen, was de ge-
meente van plan in het voorjaar
snelheidsmetingen te verrichten.
Dat is naar aanleiding van de klach-
ten naar voren gehaald. Los van de
bewoners, die Veilig Verkeer Neder-
land inschakelden, verricht de ge-
meente dus eigen metingen. Die zijn
volgens Dogterom niet representa-
tief. ,,De oogsten hebben net plaats-
gevonden. Het is rustig met land-
bouwverkeer.’’

De Westhoek trekt al jaren aan de
bel bij de gemeente over de te hoge
snelheden. Omdat er geen reactie
komt, ondernemen de bewoners

zelf maar actie. Ze houden mensen
aan die te hard rijden. De reacties lo-
pen uiteen van mensen die beloven
zich voortaan aan de maximum-
snelheid te houden tot opmerkin-
gen als: ,,Ik rij 60, want dat mag ver-
derop ook.’’

Suss laat zich regelmatig op het
politiebureau zien om te vragen of
er niet gecontroleerd kan worden.
,,We zien ze hier nooit. Het lijkt wel
of ze niet willen.’’ Hoewel fietsers
vaak de berm ingereden worden en
onlangs nog twee trekkers op elkaar
zaten, valt het aantal ongelukken
mee. ,,Maar daar gaat het ons ook
niet om’’, stelt Dogterom. ,,Het gaat
ons om de leefbaarheid. Dit gebied
heeft een woonfunctie, dan moet
het ook zo ingericht worden.’’
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