PROVINCIALEWEG
OOSTEIND

Eensgezind
◦ Deze presentatie is tot stand gekomen en besproken met diverse inwoners van Oosteind:
◦ Ad Caron: voorzitter VBO
◦ Vincent van Gils: voorzitter werkgroep ruimtelijke ordening Oosteind
◦ Jan Klerkx: bewoner Provincialeweg
◦ Corné Huijben: bewoner Provincialeweg en eigenaar agrarisch bedrijf
◦ Fred Gabriëls: lid werkgroep Dorpshart
◦ Gerard Donkers: lid werkgroep ruimtelijke ordening
◦ Marie Dujardain: bewoonster Provincialeweg
◦ René Louwet: eigenaar transportbedrijf van Rijen
◦ Jan van Sambeek: bewoner Provincialeweg
◦ Boudewijn Schoenmakers: lid werkgroep ruimtelijke ordening
◦ Arnoud Snoeren: bewoner Provincialeweg
◦ Rick Beenakkers: loonbedrijf gebr. Beenakkers
◦ Jan Verkooijen: bewoner Provincialeweg

Visie herstructurering
Provincialeweg;
Ruimte om in te leven en
om in te blijven leven;
de auto is te gast

Doel
◦ Aanpassen van de Provincialeweg, plan dient hoog op de prioriteitenlijst van de gemeentelijke planning te
komen, denk aan MJOR en mobiliteitsvisie.
◦ Welzijn, veiligheid en leefbaarheid voor bewoners aangenaam maken
◦ Uitvoering uiterlijk 2021, maar zeker voor aanvang werkzaamheden fase 2 N629

Huidige situatie

Geen trottoir; rolstoelrijders
en rollators moeten over het
midden van de weg (weg ligt
bolvormig)

Te hoge snelheid op een zeer
slecht wegdek, kuilen en
losliggende klinkers

Trillen; scheuren en
verzakkingen van huizen en
slapeloze nachten van
bewoners

Laatste onderhoud aan de
Provincialeweg is
uitgevoerd in 1995. Aanpak
noodzakelijk!

Weinig tot geen parkeer
gelegenheid (alleen bij de
kerk beperkt aantal
plaatsen)

Onveilige en niet correcte
verkeersdrempels

Enige parkeervoorziening
aan de Provincialeweg

Nodigt uit tot racebaan en geen trottoir.
Voetgangers moeten over de weg met alle
gevaren en gevolgen van dien.

Bezoekers Oostquartier parkeren
rechts op fietspad.

Te hoge verkeersdrempels en dicht
bij woonhuizen, ook geen trottoir.

Oorzaak van de overlast

SLUIPVERKEER
VANWEGE O.A.
PROBLEMEN
HOOIPOLDER

DOORGAAND
VERKEER VAN/NAAR
‘S-GRAVENMOER,
DONGEN EN
KAATSHEUVEL

VRACHTVERKEER
WAT WEL OF GEEN
BESTEMMINGVERKEER IS

DE STRAAT IS
UITNODIGEND OM
HARD TE RIJDEN,
GEEN CONTROLE /
HANDHAVING

KLINKERS MAKEN
VEEL LAWAAI EN
ZORGEN VOOR
TRILLINGEN EN
SCHEUREN IN
HUIZEN

DREMPELS ZIJN NIET
GESCHIKT VOOR 50
KM WEG, MAAR
30KM.
HELLINGSHOEK IS
TE STEIL

Gemeentelijke metingen en cijfers
Telling op 7 t/m 23 oktober 2016; tussen Maalderijstraat en Brouwerijstraat
◦ gemiddeld 4681 passanten op een werkdag, 15% rijdt te hard, dus 700 auto’s rijden te hard!!
Werkdag:
◦ Aandeel personen auto’s (aslengte < 3m.) : 86,4 %
◦ Aandeel middelzwaar verkeer (aslengte 3,4 tot 7m.): 7,5 %
◦ Aandeel zwaar verkeer (aslengte >7 m.): 6,1 %
Weekend:
◦ Aandeel personen auto’s (aslengte < 3m.) : 89,9 %
◦ Aandeel middelzwaar verkeer (aslengte 3,4 tot 7m.): 5,5 %
◦ Aandeel zwaar verkeer (aslengte >7 m.): 4,6 %
Aandeel middelzwaar(7,5%) en zwaar verkeer (6,1%) is relatief gezien hoog. Gemiddeld ligt dit rond de 3 tot 4 % voor middel zwaar en 2 tot
3 % voor zwaar).
DIT BETEKENT DUS 2 Á 3 KEER ZO HOOG DAN GEMIDDELD!!!!
351 middelzwaar verkeer tot een as-lengte van 7m
285 vrachtwagens gemiddeld per dag!!!

Breedte van de weg varieert, waardoor er een onveilige situatie kan ontstaan

Links is het Oostquartier,
hier parkeren bezoekers op
het fietspad, waardoor de
straat weer met ruim 2
meter versmald wordt.

Ook hier wordt hard
gereden

Fietsers zorgen nu voor
afremming van het
autoverkeer, voorstel auto
te gast!

Mogelijke oplossingen

Een gedeelte 30 km
zone maken
minimaal tussen
Griendsteeg/
Hoogstraat

Inhaalverbod en
gescheiden
weghelften / midden
berm om inhalen te
voorkomen

Weg buiten het Lint
om voor doorgaand
verkeer

waar mogelijk een
trottoir, maar in ieder
geval het weggedeelte
tussen de Hoogstraat
en het dorpshart.

Extra Parkeergelegenheid

Geluidsarm
(geasfalteerd) wegdek
en fietspad met
klinkers

Straat van rechts
heeft voorrang

Alleen
bestemmingsverkeer
(wegbewijzering en
belemmering)

Verkeersdrempels
verwijderen cq
aanpassen

Alternatieve route
Oosteind

Duidelijke afscheiding
fietspad en weg asfalt

bij het ontwikkelen van toekomstige woningbouw
zou een nieuwe alternatieve route aangelegd kunnen
worden waardoor de kern van het dorp ontlast
wordt.

Druppel afscheiding om
inhalen te voorkomen

Verkeersplan ‘s-Gravenmoer

‘s-Gravenmoer heeft een verkeersplan opgesteld, waar wij als Oosteind
wat ideeën van willen aandragen

Nieuwe situatie: versmald,
contrast en meer groen

https://www.dongen.nl/fileadmin/Dongen_bestanden/Documenten/Actueel/RIB_17_-_Bijlage_Verkeersplan_hoofdwegen_Gravenmoer.pdf

Suggestie plein bij kerk Oosteind

Meer groen, wederom
contrast, witte banen in de
weg wat zal zorgen voor
afremmend verkeer.
In de nieuwe situatie is de
auto “te gast”.

18 JUNI 2018 - VISIE NIEUW DORPSHART OOSTEIND

Conclusie
Wij zien graag een “veilige en trillingvrije” Provincialeweg, met:
◦ Veel groen, bijvoorbeeld groenstroken/blokken voor snelheidvermindering
◦ Waar mogelijk voet- en fietspaden
◦ Een vlakke (geasfalteerde) weg, dus minder/geen bolling
◦ Inhaalverbod en/of inhaalbelemmering door druppelvormige middenbermen
◦ Verkeersdrempels verwijderen of afvlakken
◦ 30km zone
◦ Een alternatieve route ter ontlasting
◦ Gelijkwaardige kruisingen
◦ Ontmoediging van sluipverkeer

