Veiligheid
voor Westernieland
acties voor verkeersveiligheid
in Westernieland
2010-2017

Uitgave februari 2017

Paginaverwijzingen verkeersacties in Westernieland
pag. 3

In juli 2010 is het bewonersonderzoek gepubliceerd, uitgevoerd door studenten van de Hanzehogeschool over
de leefbaarheid in Westernieland. In dit uitgebreide onderzoek kwam naar voren dat bewoners zich het meeste
zorgen maakte over de verkeersveiligheid in het dorp, met name het te hard rijden van het verkeer op de
doorgaande weg Dirk Wierengastraat en Westernielandseweg.109 van de 214 inwoners hebben de vragenlijst
geretourneerd.
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In december 2011 Is door Dorpsbelangen een thema-avond verkeersveiligheid georganiseerd in het dorpshuis
voor bewoners in kader van de Dorpsvisie 2012-2022.
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Januari 2012 heeft Dorpsbelangen Westernieland haar dorpsvisie aan B&W van de gemeente de Marne en de
bewoners van Westernieland gepresenteerd. Deze dorpsvisie dient als leidraad om voor de komende 10 jaar het
woon- en leefklimaat in het dorp te bevorderen en te behouden.
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In 2013 hebben bewonersacties plaats gevonden. Bewoners van de Schaapweg actie gehouden tegen te hard
rijden en bewoners van de Westernelandseweg schreven het college van B&W aan over de verkeersonveiligheid.
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Oktober 2013 heeft Dorpsbelangen Westernieland bij het bezoek van B&W aan Westernieland uitgebreid de
verkeersonveiligheid aangekaart en een zwartboek overhandigd over de verkeersonveiligheid.
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In de zomer van 2014 is er door de gemeente een maximum snelheid van 30 km/uur in het hele dorp ingesteld
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In augustus 2014 heeft gemeente de Marne een snelheid-signalering proef in Westernieland uitgevoerd waaruit
bleek dat er dag ca. 1800 voertuigen het dorp passeren.
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In voorjaar 2015 is er door Dorpsbelangen Westernieland een verkeersenquête uitgevoerd speciaal voor de
aanwonenden van de doorgaande wegen Dirk Wierengstraat en Westernielandseweg. De vragen betroffen
verkeersveiligheid, snelheid, overlast van trillingen en mogelijke maatregelen. De respons van deze
verkeersenquête was 85%. Van de totaal 47 aanwonende gezinnen hebben 40 deze enquête ingevuld en vaak
voorzien van extra commentaar.
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In 2015 bleek uit GPS metingen van gemeente de Marne dat Westernieland het dorp was waar de meeste
snelheidsovertredingen plaatsvonden in gemeente de Marne.
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In de loop van 2016 heeft Dorpsbelangen Westernieland samen met de Fietspadstampijgroep Den Andel actie
gevoerd voor een veilige fietsroute langs de weg Westernieland - Rasquert. Dit resulteerde in de toezegging van
gemeente Winsum om in 2017 fietsstroken en wegaanpassingen uit te voeren aan dit traceé.
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Begin september 2016 is het Fleur de Ville project in de Nijlandsterkrant aan de bewoners gepresenteerd.
23 september 2016 is er door Dorpsbelangen een voorlichtingsavond georganiseerd voor bewoners van
Westernieland over het Fleur de Ville project.
Het project omvat de volgende onderdelen:
• een vernieuwd dorpsaanzicht: Fleur de Ville
• inrichting tracé Dirk Wierengastraat en Westernielandseweg met bloembakken
• verkeersdrempel-proef op de Schaapweg
• aanpassingen dorpsentreé’s
Er was een grote opkomst met 60 belangstellenden. Elke aanwezige heeft op deze avond zijn mening kunnen
geven over het project en de verkeerssituatie in en rond het dorp.
Het bestuur van Dorpsbelangen verklaarde naar aanleiding van deze avond zich nader te gaan beraden over de
uitvoering van het project Fleur de Ville en dat er er nieuwe bewonersbijeenkomst georganiseerd gaat worden
over deze problematiek.
In oktober 2016 heeft het bestuur van Dorpsbelangen samen met haar verkeerscommissie uitgesproken dat
men het effect van bloembakken als verkeersremmende maatregel nader wil onderzoeken en hiervoor een
proefproject met 4 bloembakken wil starten. Dit proefproject zal dan begin 2017 plaatsvinden. Na een periode
van ca. 3 maanden zal dan een nieuwe bewonersoverleg plaatsvinden om deze pilot te evalueren.
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Verkeersveiligheid in en rond Westernieland
Uit het leefbaarheidsonderzoek in Westernieland dat in
2010 onder de bewoners is gehouden, kwam naar voren
dat inwoners zich zorgen maken over de veiligheid voor de
kinderen in het dorp. Met name de verkeersveiligheid van
de Dirk Wierengastraat en de schoolroutes is ver onder de
maat. Vooral de schoolroutes op de Tammesweg worden
als onveilig ervaren. Bijna 70% van de ondervraagden
vindt de verkeersveiligheid in het dorp onvoldoende
en eenzelfde percentage vindt dat er onvoldoende
verkeersremmende maatregelen zijn.
Voor het bestuur van Dorpsbelangen was dit
aanleiding om concrete plannen te gaan maken om de
verkeersveiligheid in en rond het dorp te gaan verbeteren.

Rapport
leefbaarheidsonderzoek
uit 2010

De weg is bochtig en onoverzichtelijk. Bovendien zijn er bij de
wegkanten vaak grote kuilen. Dit levert voor fietsers en elkaar
passerend snelverkeer extra gevaar op.
Schaapweg

De Schaapweg buiten de bebouwde kom is ook een weg waar
men officieel 80 km mag rijden. Voor fietsers en wandelaars
is deze autosnelheid veel te hoog. Via de Schaapweg loopt
het LAW wandelpad vanaf de dijk richting Pieterburen en
het is opgenomen in het fietspaden knooppuntennetwerk.
Bovendien zal met de nieuwe Waddenwandelroutes
ook gebruik gemaakt worden van de Schaapweg. Voor
wandelaars en fietsers is dit een onprettige situatie,
bovendien slecht voor ons imago aangaande recreanten.

De situatie
Schoolgaande kinderen
In 2000 werd de lagere school in Westernieland gesloten.
Het merendeel van de kinderen moest toen of naar school in
Pieterburen of in Den Andel. Er zijn door overheden echter
nooit verkeersmaatregelen genomen om een veilig naar school
gaan met de fiets te waarborgen.

Situatie in het dorp
De Dirk Wierengastraat in het dorp wordt door de gemeente
als een doorgaande weg beschouwd en hier geldt daarom een
maximumsnelheid van 50 km/uur. Door de aantrekkingskracht
van Pieterburen komt er veel verkeer van buiten ons dorp
binnen.
Aan de noordzijde van deze weg grenzen de huizen direct aan
de weg zonder een tussenliggend voetpad.
Bij hotel/restaurant de Oude Smidse grenst het terras direct
aan de weg wat voor bezoekers erg onprettig is.
Daarnaast is er sprake van divers snelverkeer: zwaar
landbouwverkeer, vrachtwagens, lokale en niet-lokale
automobilisten. Zwaar verkeer kan minder snel remmen en
levert extra gevaar op.
50 km/uur is veel te hard voor een dergelijke weg binnen de
bebouwde kom. Bij deze snelheid heb je al gauw het gevoel
dat de straat een racebaan is, vooral als je je pal aan de weg
bevindt.
Het is moeilijk mensen aan te spreken op hun rijgedrag,
omdat 50 km hier is toegestaan. Verder is het zo dat nietlokale automobilisten de situatie hier vaak niet kennen en
met 50 km/uur door het dorp rijden terwijl die snelheid hier
veel te hoog is. Naast de onveilige situatie voor omwonende
kinderen worden op deze weg veel katten en ook honden
overreden.

De weg Westernieland - Den Andel (Tammesweg)
Deze weg is voor fietsers gevaarlijk. De huidige maximum
snelheid van 80 km/uur is voor autoverkeer veel te hoog om
goed te anticiperen op langzame weggebruikers zoals fietsers
in combinatie met tegemoetkomend snelverkeer.
Auto’s moeten veelvuldig hard afremmen bij tegenliggers
als er voor hen fietsers op de weg rijden of er ontstaat een
gevaarlijke situatie omdat men de fietser(s) nog snel even wil
inhalen.
Bovendien dendert regelmatig zwaar vrachtverkeer met grote
snelheid over deze weg waardoor kinderen door de snelheid
en zuigkracht van een vrachtauto vaak voor hun veiligheid de
berm moeten opzoeken.

De weg Westernieland - Pieterburen (Westernielandseweg)
Voor het eerste deel van deze weg buiten Pieterburen geldt een
maximumsnelheid van 60 km/uur. Dit om het binnenkomende
verkeer richting Pieterburen alvast af te remmen voor de
30 km zone in het dorp. Richting Westernieland geldt echter
een snelheid van 80 km/uur en het verkeer rijdt Westernieland
daardoor met een veel hogere snelheid binnen.

Een ander probleem is dat vooral vanwege het steeds
zwaarder vracht- en landbouwverkeer veel scheuren in de
gevels van huizen aan de Dirk Wierengastraat zijn ontstaan.
Dit wordt nog eens versterkt bij holle ruimtes onder de weg
(zoals een duiker) waardoor je “in je bed ligt te schudden” als
er zwaar verkeer passeert.
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60 km
voor de toegangswegen

Wat nu?
Laten we het kort en krachtig neerzetten: de onveilige
situatie heeft al veel te lang geduurd. De gemeente de
Marne lijkt wel de laatste uithoek in Nederland waar
men verkeersveiligheid nog niet op de agenda heeft
staan. Elders in onze provincie en in het land worden
veel verkeersmaatregelen getroffen om de veiligheid van
omwonenden en schoolgaande fietsers te waarborgen. 30
km zones worden ingesteld, ook daar waar er sprake is van
doorgaande routes. Tot nu toe heeft de gemeente de Marne
de boot steeds afgehouden als het gaat om het nemen van
dergelijke maatregelen.
De vereniging Dorpsbelangen van Westernieland wil nu op
korte termijn maatregelen ontwikkelen om deze situatie te
verbeteren. Het bestuur heeft bij de laatste ontmoeting met
B&W van de gemeente in juni duidelijk gesteld: we wensen
dat de situatie veilig wordt, en wel op heel korte termijn.
Verder vinden er binnenkort gesprekken plaats met
plaatselijke politieke partijen om de urgentie van dit
probleem op de kaart te krijgen en zullen we ook met de
gemeente Winsum in gesprek moeten gaan.
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Voor de Westernielandseweg richting
Pieterburen, de Schaapweg richting
de dijk en de Tammesweg richting
Den Andel: 60 km/uur. De weg naar
Den Andel valt onder de gemeente Winsum. Deze weg is
al gereed gemaakt als 60 km weg door aanpassing van de
belijning. Gevolg:
- veiliger voor schoolgaande fietsers en recreanten
- veiliger voor wandelaars
- en men zal minder hard het dorp binnenrijden

En... een nieuw fietspad
Er worden momenteel flink wat nieuwe fietspaden aangelegd
in onze provincie, veelal met financiële steun van de
Europese Unie.
Een fietspad Westernieland - Den Andel en bijvoorbeeld
doorgetrokken via de Streekweg in Den Andel naar
Rasquert zal voor schoolgaande kinderen, bewoners én voor
recreanten een geweldige opsteker zijn. Behalve dat kinderen
van Westernieland naar de basisschool in Den Andel fietsen,
zijn er oudere kinderen die voor hun school op de fiets
richting Baflo, Warffum en Winsum gaan.

Wat stellen we voor?
Aanpassing van de maximumsnelheid in het dorp en voor
de toegangswegen. In eerste instantie denken we niet
aan verkeersbeperkende maatregelen in verband met het
doorgaande landbouwverkeer. Wel is noodzakelijk dat ook
het landbouwverkeer haar snelheid gaat aanpassen. Het
komt te vaak voor dat (vooral jonge) agrarische bestuurders
veel te hard door het dorp gaan met hun zware voertuigen.

Een fietspad realiseren zal veel meer tijd vergen dan het
invoeren van nieuwe maximumsnelheden.
Bij een mogelijke ingebruikname van een fietspad langs de
Dirk Wierengastraat buiten de bebouwde kom zou een 80 km
weg van Westernieland-Den Andel weer tot de mogelijkheden
behoren. Maar tot die tijd is 60 km/uur echt noodzakelijk!

Door de maximumsnelheid op de toegangswegen te
verlagen voorkom je dat het verkeer het dorp hard
binnenrijdt en verbeter je de veiligheid voor fietsers en
wandelaars.
Uitgaande van dat het overgrote deel van de weggebruikers
zich normaal houdt aan de maximumsnelheid zal een
beperking meteen tot resultaat leiden.
Streek/buurtgenoten die dan toch regelmatig te snel rijden
kunnen worden aangesproken op hun rijgedrag. Agrarische
bedrijven uit de omgeving zal met klem gevraagd worden
hun rijgedrag aan te passen.

Een voordeel van de snelheidbeperkende maatregelen is
dat ze eenvoudig door te voeren zijn. In eerste instantie
een aantal nieuwe verkeersborden en daarna kan worden
bekeken in hoeverre het verkeer zich aan de nieuwe
snelheden houdt.
Een 2e stap is dat buurt- en streekgenoten bij regelmatig te
hard rijden op hun gedrag aangesproken gaan worden.
Het plaatsen van een aantal SLOW poppen is ook eenvoudig
te realiseren en is (juist voor mensen/automobilisten van
buitenaf) een extra signaal.
Mochten deze maatregelen desondanks toch niet toereikend
zijn dan kan verder gekeken worden naar andere wijzen
van snelheidbeperking zonder dat het plaatselijke
landbouwverkeer
30 hier veel hinder van gaat ondervinden.

30 km
in het dorp

En dan?
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We wensen dat de gemeente haar
beleid ombuigt en een wettelijke
snelheid van 30 km/uur binnen de
gehele bebouwde kom invoert.
Dit voor de veiligheid van onze kinderen, huisdieren en
onszelf.
Het in kaart brengen van scheuren in de gevels aan de Dirk
60
Wierengastraat lijkt nodig. Met een snelheidbeperking
die ook voor het zware verkeer van toepassing is, hebben
we de hoop dat scheuren niet of in elk geval minder sterk
verergeren.

westernieland wil veiligheid

Informatie en meepraten?

Het bestuur van Dorpsbelangen zal op termijn één
of meerdere voorlichtingsavonden organiseren in
60 Nadere informatie hierover volgt in
het Dorpshuis.
deze krant of in een apart bulletin en natuurlijk op de
website: www.westernielandweb.nl
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Thema-avond dorpsvisie: Verkeersveiligheid
Verslag van de bijeenkomst op maandag 12 december 2011 in het dorpshuis De Diekstaal

In de op te stellen dorpsvisie wordt een paragraaf
opgenomen over de verkeersveiligheid in Westernieland.
Op basis van de verkregen enquête gegevens uit het
gehouden dorpsonderzoek in 2010 hebben ruim 80%
van de respondenten reacties ingeleverd over de
verkeersveiligheid in ons dorp. Deze thema-avond stond
in het teken om hier met de inwoners over te praten en
enkele genoemde zaken meer inhoud te geven.

15% dus harder. De Snelheidslimiet is hier max. 50 km/
uur. Op de Schaapweg ligt de gemeten snelheid van
de 85% zelfs op 60 km/uur, terwijl hier de toegestane
snelheid 30 km/uur is. Van alle verkeer is 13%
vrachtverkeer, dit is gemiddeld 2% hoger dan elders
in de gemeente. De gemaakte opmerkingen worden
dus onderbouwd met de verkregen resultaten van de
onderzoeksgegevens.

Er waren in totaal 25 personen op deze thema-avond
aanwezig. 5 personen hebben zich schriftelijk afgemeld en
4 personen hebben via de mail een reactie afgegeven. Alle
binnengekomen reacties zijn bekend gemaakt en voor een
ieder leesbaar opgehangen in de zaal.

In het MUR (meerjarig uitvoeringsplan) heeft
Westernieland op de urgentielijst plaats 11 gekregen
met een investering van € 800.000,-- prijspeil 2010.
Aanvankelijk was dit plaats 4, maar de politiek en op basis
van “objectieve” beoordelingscriteria is dit bijgesteld in
plaats 11. Dit betekent, dat er mede gelet op de financiële
nood in onze gemeente voorlopig geen geld is om
binnen de bebouwde kom grootschalige aanpassingen te
verrichten. Ten aanzien van de snelheden binnen en buiten
de bebouwde kom is het door B&W vastgestelde beleid:
50 km binnen de bebouwde kom op doorgaande routes
en 30 km in uitzonderlijke situatie, waar de toeristische
druk groot is, 80 km buiten de bebouwde kom als het kan
en 60 km waar het onder goed onderbouwde argumenten
niet anders kan. B&W wil met dit beleid geen “slot” op
de bereikbaarheid/toegang van de gemeente instellen.
Dit heeft ook een psychologisch effect op transporteurs,
openbaar vervoer en bedrijfsleven. Geconstateerd
wordt, dat er zeer weinig geregistreerde ongevallen in
Westernieland plaats vinden.

Verloop van de avond:
De voorzitster van de Vereniging Dorpsbelangen
verwelkomde alle aanwezigen. Mevrouw Mattanja
Breedveld van de Vereniging Groninger Dorpen gaf uitleg
en leidde de avond. Zij assisteert bij het schrijven van de
dorpsvisie.
De door de heer Homme Joustra van de gemeente De
Marne gegeven presentatie is goed ontvangen. Naast
algemene zaken ging hij ook meer gedetailleerd in op
de situatie in Westernieland met de daarbij behorende
onderzoeksgegevens. De presentatie gaf inzicht in
de beleidsterreinen verkeer en vervoer en openbare
verlichting, zoals opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer
en VervoersPLan en het Gemeentelijk verlichtingsplan.
Aan de orde kwam ook de breedte van de wegen, het
bochtige tracé van de Dirk Wieringaweg door het dorp,
de snelle aanrijdroutes naar het dorp toe, parkeren op
de stoep/op de weg, het zware verkeer, overhangende
beplanting enz. Joustra had ook gegevens over de
verkeerstellingen en ongevallen registratie.
Enkele opvallende gegevens: 85% van de weggebruikers
op de Dirk Wieringastraat rijdt langzamer dan 57 km/uur,

Agent Krist, verkeersadviseur waaronder ook de
handhaving valt, vulde aan en gaf ook zijn beeld over de
situatie in Westernieland. Hij erkende, dat er sprake was
van een gevoel van “subjectieve” verkeersonveiligheid.
De buurtagent Van Randen gaf een uiteenzetting van zijn
taken. Voor klachten kunnen wij en/of de inwoners contact
met hem opnemen.
De politie zal veel gedogen ook al wordt er bijvoorbeeld
door de jeugd met zijn drieën naast elkaar gereden, op de
stoep parkeren, te hard rijden door landbouwverkeer of
dat de wegen vervuild worden tijdens oogstwerkzaamheden. Alleen bij herhaalde klachten wordt onderzoek en
zo nodig opgetreden. Indien de inrichting van de wegen
niet aan het gewenste verkeersbeeld voldoet, is zij
terughoudend in de handhaving. Immers indien de
overtreder dit voor laat komen bij de rechter, staat de
wegbeheerder en de politie in een zwakke positie. Veelal
moet eerst in voldoende mate en bij herhaling door het
bevoegde gezag gewaarschuwd zijn.
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Dorpsvisie gepresenteerd
Op 21 januari 2012 werd de nota Dorpsvisie
Westernieland 2012-2022 gepresenteerd in
het dorpshuis. Voorzitter Sientje Huisman
van Dorpsbelangen overhandigde de nota
aan burgemeester Koos Wiersma en aan de
wethouders Kor Berghuis en Herwil van Gelder.
Onder de ruim 20 aanwezigen waren, behalve
veel dorpsbewoners, ook Saskia Reinders
beleidsmedewerkster bij gemeente de Marne en
Mattanja Breedveld van de Vereniging Groninger
Dorpen die aan onze dorpsvisie meegewerkt
heeft.
Herman Loos van Dorpsbelangen hield
een uitgebreide powerpoint presentatie
om de Dorpsvisie nader toe te lichten. De
politici toonden veel belangstelling voor de
tafel waar alle plannen lagen uitgestalt:
de nieuwe speeltuin, Addingapark, de
geplande wandelroutes en materiaal over
verkeersveiligheid.
De nota is ook in de Ommelander en de
Streekkrant onder de aandacht gebracht.
In de vorige Nijlandsterkrant is de Dorspvisie
uitgebreid besproken. Belangstellenden
kunnen een digitale versie (PDF) van de nota
opvragen door een mailtje te sturen naar
dorpsbelangenwesternieland@gmail.com

Streekkrant 27 januari 2013
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Verkeers(on)veiligheid in en rond het dorp
Sinds een week of 2 heeft de gemeente Winsum op veel
secundaire wegen een 60 km zone ingevoerd. Zo ook
voor de weg van Westernieland - Rasquert. Het bestuur
van Dorpsbelangen is erg verheugd met deze maatregel.
Ons streven is naar een algehele snelheidsbeperking
van 30 km binnen de bebouwde kom van Westernieland
en 60 km zones voor de drie toegangswegen: vanuit
30
30 en op de Schaapweg. Nu
Pieterburen,
vanuit Rasquert
is met 60 km zone voor de weg naar Rasquert de eerste
hindernis genomen.
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nieuwe 60 km zone. Binnenkort heeft het bestuur overleg
met B&W van de Marne en we willen er op aandringen
dat ook gemeente de Marne het beleid van Winsum gaat
navolgen en voor beide andere toegangswegen ook een
gehele 60 km zone gaat instellen.
In het dorp: 30 km
De situatie30
in het dorp en dan met name
aan de Dirk Wierengastraat en aan de
Schaapweg is nog steeds niet veranderd.
Dorpsbelangen wil bij de gemeente opnieuw
aankaarten om een algehele 30 km zone in te stellen
voor het gehele dorp. Het wordt nu de hoogste tijd dat de
60
60
gemeente eens maatregelen gaat nemen.
Bewoners aan de Schaapweg zijn deze zomer een actie
gestart en willen dat het wegdek wordt aangepast zodat
het verkeer zich ook aan de daar ingestelde 30 km gaat
houden. Zie hiervoor het artikel elders in deze krant.
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De toegangswegen: 60 km
We kunnen
60 ons ook voorstellen dat niet
alle automobilisten blij zijn met deze
nieuwe 60 km zone. De weg naar Rasquert
is een vrij rechte weg en je rijdt al gauw 80 km/u en
sommigen tegen de 100 km/u.
De gevaarlijke situaties ontstaan met het fietsverkeer.
Deze weg wordt o.a. door jeugd gebruikt die naar Warffum,
Baflo of Winsum op school gaan. Het verschil in snelheid
tussen het fietsverkeer en autoverkeer is bij 80 km/u veel
te groot en er ontstaan vaak zeer gevaarlijke situaties
doordat automobilisten fietsers met hoge snelheid nog
even willen inhalen bij tegenliggers. Tot nu toe hebben er
gelukkig nog geen zware ongevallen plaats
gevonden maar bij een blijvende situatie van
een 80 km weg met fietsers op de rijbaan
was te verwachten dat dit eens zou gaan
gebeuren... Laten we daarom de put nu eens
dempen voordat het kalf verdronken is.

60
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Van de Dirk Wierengastraat ken ik geen bewoner die niet
klaagt over het te hard rijdend verkeer voor hun deur.
Het is gewoon te zot dat het nog mogelijk is om in een
straat waar aan één zijde geen trottoir is verkeer met 50
km vlak langs de deur mag! Waarschijnlijk is dit dit nog
de laatste gemeente in heel Nederland
waar dit wordt toegestaan. Om over een
achtergebleven gebied te spreken heren
B&W van de Marne...
Vracht- en landbouwverkeer
We willen met z’n allen graag
rekening houden met het plaatselijk
landbouwverkeer. Agrariërs moeten
hun werk doen en we zijn geen direct
voorstander van om obstakels om de weg
te plaatsen om zo een snelheidsbeperking

Nu is de huidige situatie op deze weg nog
niet ideaal omdat veel mensen zich nog niet
aan de nieuwe snelheidsbeperking houden.
We vragen iedereen dan ook met klem
dit wel te doen. 80 kilometer (of meer) is
gewoon te hard op een weg die ook door fietsers gebruikt
wordt. Bij 60 km/u kan men de situatie beter overzien en
tijdig afremmen. De tijdswinst die 80 km/u oplevert zal een
globaal een halve minuut zijn en is dat de moeite waard?
In het belang van onze jeugd en overige fietsers: houdt u
zich aan de nieuwe maximum snelheid!
We willen u erop wijzen dat de weg naar Rasquert nu geen
voorrangsweg meer is. Het verkeer van rechts heeft in de
nieuwe situatie voorrang gekregen! Dit betekent dat u bij
de kruispunten uw snelheid nog verder moet matigen.

te creëren.
Wel vinden we dat het landbouwverkeer vaak met te grote
snelheid door het dorp gaat. De zwaarte van de tractoren
en machines neemt alleen maar toe en je kunt gerust
spreken van: door het dorp denderen. We willen daarom
ook met de boeren en loonbedrijven rond de tafel om een
betere en veiliger situatie te verkrijgen.
Het bestuur van Dorpsbelangen hoopt de komende
maanden resultaat te boeken in de situatie van
verkeersveiligheid in en rond ons dorp.
Mocht u hieromtrent opmerkingen en/of ideeën hebben,
laat het ons dan weten. U kunt schrijven naar ons mail
adres: dorpsbelangenwesternieland@gmail.com

Het bestuur van Dorpsbelangen wil nu bij de gemeente
Winsum erop aandringen om aan beide zijdes van de
weg rode fietsstroken te gaan maken zodat fietsers zich
veiliger gaan voelen en bovendien er visueel een ander
wegbeeld ontstaat waardoor automobilisten sneller
geneigd zullen zijn hun snelheid aan te passen aan de

namens het bestuur,
Gerben Edens
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Actie aan de Schaapweg
Kent u haar nog?
Deze zomer staat zij model voor de campagne voor de verkeersveiligheid.
Enkele bewoners van de Schaapweg hebben het idee opgevat om weggebruikers
te wijzen op snelheidsoverschrijdingen bij Kaakhorn.

De Schaapweg is een mooie lange rechte weg naar
de dijk, die zich er voor leent om hard te rijden. Vanuit
Westernieland krijgt men al snel het gevoel het dorp uit
te rijden en vanaf de dijk staat de teller al snel te hoog.
Van welke kant het verkeer ook komt, het moet langs
Kaakhorn. Een relatief smal stukje weg, waar de woningen
kort aan de weg staan. Zowel links als rechts is er sprake
van afslaand en oprijdend verkeer. Niet te vergeten er
zijn altijd fietsers, wandelaars en spelende kinderen. Dit
resulteert vaak in een “dit ging nét goed” situatie.
Al jaren probeert Vereniging Dorpsbelangen aandacht
te krijgen van de gemeente De Marne om enkele
verkeerssituaties aan te pakken.
Hieronder ook het stukje Schaapweg bij Kaakhorn.

hebben voor elkaars belangen, elkaar respecteren en
vooral met elkaar in gesprek gaan en blijven. Dit hebben
wij de afgelopen maanden gedaan. Het resultaat is
merkbaar. Het gas gaat er af, er wordt langzamer gereden.
Dank daarvoor.
Nee, wij zijn er nog niet. Er moet nog veel gebeuren. Wij
zijn echter geen voorstanders van verkeersremmende
maatregelen. Wegobstakels zoals drempels, blokken
of bloembakken zijn volgens ons niet de oplossing.
Natuurlijk moet iedereen zich houden aan de wettelijke
snelheidsregels. Maar ja, wij weten ook dat de Schaapweg
tot Kaakhorn een 30 km zone is. Mogelijk moet toch
worden gepraat met de gemeente over een visuele aanpak
van het wegdeel. Andere plaats van de borden, kleuren op
de weg zijn niet de grootste kosten.

Inderdaad is er in het verleden onderzoek gedaan. Hieruit
blijkt dan, dat met name de omliggende bewoners het
meest de snelheid overschrijden. Vervolgens wordt
meegedeeld dat er geen ongevallen staan geregistreerd.
Dat is dan schijnbaar een maatstaf. Er moet eerst iets
gebeuren, voordat…
Als bewoners realiseren wij ons dat wij in een landbouwgebied wonen. Een klein stukje samenleving welke
zich kenmerkt door mooie, per seizoen, veranderende
landschappen. het kenmerkt zich ook door grote, zware
landbouwmachines, tractoren en vrachtwagens in het
oogstseizoen. Altijd drukke periodes, vaak spannend
omdat het weer niet altijd mee zit.
In een dergelijke samenleving waar wonen en werken
onlosmakelijk met elkaar verbonden is, moet je begrip

Boven alles vinden wij echter dat het
begint met begrip en respect voor elkaar.

Bewoners Schaapsweg
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31 oktober bezoekt B&W van gemeente de Marne
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Speciale bestuursvergadering Dorpsbelangen

Westernieland in het kader van de jaarlijkse
dorpenronde. Het bestuur van Dorpsbelangen heeft
dan een overleg met de burgemeester en wethouders
aangaande zaken die voor Westernieland van
belang zijn. Een belangrijk agendapunt zal de
verkeersveiligheid zijn.
Voorafgaand aan dit overleg zal Dorpsbelangen
een speciale bestuursvergadering in het Dorpshuis
beleggen met o.a. het thema verkeersveiligheid.
Bewoners die zich betrokken voelen en graag mee
willen praten en denken omtrent deze problematiek
zijn van harte welkom op deze speciale
bestuursvergadering op vrijdag 11 oktober, in het
Dorpshuis. Aanvang 20:00 uur.
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Verkeersveiligheid
Speciale ledenvergadering
Op 11 oktober was er een speciale vergadering in het
dorpshuis van Dorpsbelangen over de verkeersveiligheid.
Veel bewoners zijn die avond gekomen. Zo’n 20 bewoners
hebben met elkaar de situatie doorgenomen met
betrekking tot het verkeer in en rond het dorp. Een
unanieme voorkeur voor een 30 km zone in het dorp en
60 km op de toegangswegen werd uitgesproken. Verder
werd de zorg besproken over de schade aan woningen als
gevolg van het zware vracht- en landbouwverkeer.
Bewoners aan de Westernielandseweg hebben een brief
aan B&W opgesteld om hun grieven kenbaar te maken
over gevaarlijke verkeersituaties voor hun deur.

Vooraf aan de raadstemming van de 30-60 km maatregelen
zal Dorpsbelangen nogmaals alle raadsleden informeren
over het belang van deze snelheidsbeperking voor ons dorp.
gemeente Winsum
Dorpsbelangen zal bij de gemeente Winsum aandringen
om rode fietsstroken op de weg Westernieland-Rasquert
aan te brengen en zo de verkeersveiligheid voor
(schoolgaande) fietsers te vergroten. We zijn verheugd te
merken dat de snelheidsbeperking van 60 km wel effect
heeft. Veel automobilisten rijden nu rustiger, helaas nog
niet allemaal. Een wegbeeld met fietsstroken zal naar
verwachting een nog beter effect hebben.
Bijgaande foto is een fictieve situatie van de weg met
fietsstroken weergegeven.

Dorpenronde B&W de Marne
Op 31 oktober kwam B&W, burgemeester Wiersma en de
wethouders Berghuis en van Gelder, van de gemeente de
Marne bij ons op bezoek. Het bestuur van Dorpsbelangen
heeft bij het overleg met klem aangedrongen de 30 km
en 60 km maatregelen zo spoedig mogelijk in te voeren.
Het bestuur heeft een zwartboek aan de wethouder
van verkeer Berghuis overhandigd met daarin klachten
van bewoners en de speerpunten van Dorpsbelangen
aangaande de verkeersveiligheid. Berghuis verklaarde dat
een 30-60 km voorstel voor de Marne in februari/maart
2014 in de raad zal worden besproken.
Verder kwam de schade aan woningen aan de Dirk
Wierengastraat als gevolg van trillingen van het zware
verkeer aan de orde. Eerst wordt gewacht of een algehele
30 km zone in het dorp de trillingen en schade aan de
woningen zal doen verminderen.

Nijlandsterkrant december 2013

30 km gerealiseerd in Westernieland
Wethouder Berghuis deelde ons mee dat dit voorjaar in
het gehele dorp Westernieland een 30 km zone wordt
ingesteld. Bovendien gaat er voor alle aansluitende wegen
buiten het dorp een snelheidsbeperking van 60 km gelden.
Vereniging Dorpsbelangen is erg verheugd over dit besluit.

Veel bewoners maakten d.m.v. de enquete en ingezonden
brieven kenbaar dat de hoge snelheid van het verkeer in
het dorp als erg onveilig werd ervaren.
Als laatste stap wil Dorpsbelangen de gemeente Winsum
nog zo ver krijgen dat er rode fietsstroken op de weg
Westernieland-Rasquert gerealiseerd gaan worden,
zodat deze weg nog veiliger gaat worden voor fietsende
kinderen.
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verkeer

km zone

de putdeksels aan de Dirk Wierengstraat te bekijken. Wij
willen dat het landbouw- en vrachtverkeer hun snelheid
tempert.

Nu de borden van 30 kilometer zijn geplaatst bij de entrees
van ons dorp blijkt (zoals ook wel te verwachten viel) dat
automobilisten nog gewoon met 50 km/uur door het dorp

Buitenwegen
Dorpsbelangen heeft de gemeente Winsum gevraagd om
aan weerszijden van de weg Westernieland - Rasquert
rode fietsstroken aan te brengen. Dit om de situatie voor
(schoolgaande) fietsers veiliger te maken.
De gemeente heeft kort geleden een slinger bij de kruising
met Den Andel aangebracht om het verkeer af te remmen
en zo deze kruising veiliger te maken.

rijdt. Maar een deel past gelukkig zijn snelheid wel aan.
Er zal door Dorpsbelangen stickers met 30 aangebracht
worden op lantaarnpalen om automobilisten erop wijzen
dat de Dirk Wierengastraat, Westernielandseweg en de
Schaapweg 30 km wegen zijn.
Na de zomervakantie wordt er een snelheidsignalerings
bord geplaatst aan de Dirk Wierengastraat om weg
gebruikers te wijzen op hun snelheid. Het bord zal daar
dan enige weken staan.
Men moet beseffen dat we ons niet zomaar voor deze 30
km zone hebben sterk gemaakt. De onveilige situatie voor
de kinderen vanwege het hard rijdend verkeer is voor veel
bewoners een doorn in het oog. En daar komt bij dat van
bijna alle aanwonenden wel een huisdier is doodgereden.
Dus mensen: Matig uw snelheid en rij rustig door ons dorp!

Gemeente de Marne zal binnenkort ook borden
aanbrengen met 60 km/u voor alle buitenwegen rond
Westernieland. Voor de buitenwegen geldt in ons hele
gebied dan een maximum snelheid van 60 km/u bovendien
zijn dan alle kruisingen gelijkwaardig geworden.
Uitzondering zijn provinciale wegen. De N361 richting
Leens en de N363 richting Uithuizen zijn voorrangswegen
met een max. snelheid van 80 km/u.

Zwaar verkeer
Agrariërs en loonbedrijven worden binnenkort door
Dorpsbelangen door middel van een brief aangeschreven
om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Men moet
beseffen dat de combinatie van zwaar verkeer en te hard
rijden grote schade veroorzaakt wordt aan de huizen.
Verhoogde putdeksels van de riolering kunnen de oorzaak
zijn van dat veel huizen continue schokken te verwerken
krijgen bij passerend hard rijdend zwaar verkeer. Vele
huizen hebben te kampen met steeds groter wordende
scheuren. De gemeente is gevraagd om de situatie met

Overlast: parkeren op de stoep
Bij de afgelopen jaarvergadering van Dorpsbelangen
hebben bewoners geklaagd dat de stoepen niet vrij
gehouden worden voor voetgangers. Vooral vanwege het
parkeren van auto’s op de stoep maar ook het plaatsen van
borden is er op onvoldoende ruimte om normaal te kunnen
lopen en moet men herhaaldelijk van de stoep af. Zeker
voor ouderen met een rollator is dat erg vervelend.
Beste bewoners wilt de stoep altijd voldoende vrijlaten
voor de voetganger waar deze voor bestemd is?
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In de krant ruimen we plek in om bewoners te laten
vertellen over wat ze vinden van de verkeersveiligheid in
en rond het dorp. Als eerste is aan het woord Martin van
Doornik die vaak met de fiets gebruik maakt van de weg
Westernieland - Balfo.

Op de fiets van en
naar Westernieland
Ik fiets, met enkele onderbrekingen, al 38 jaar lang naar

Oren
Eind juni 2014 zijn er nieuwe „oren” bij de Hiddingezijlster
weg en de Oude Dijk aangelegd. Voor een fietser
levensgevaarlijk. Zeker ontworpen vanaf een bureau.
Hier wordt de bedoelde „fietsstrook” tussen de berm
en de onderbroken belijning dichtgemaakt, in plaats
van open te laten om veilig rechtdoor te fietsen. Ik word
hierdoor gedwongen om naar links uit te wijken, wat
als een automobilist achter me omlaag kijkend aan het
sms’en was? Dan krijg ik de volle laag. Ook ben ik bang
dat ik bij het tweede „oor” ook van links geraakt zal
worden door een rechts afslaande voertuig. Dan stuur ik
een ziekenhuisrekening naar de gemeente Winsum. De
bijgaande foto, vanuit mijn fiets genomen, maakt een en
ander duidelijk. Het rode asfalt lag er nog niet.

het station van Baflo om per trein naar mijn werk in Stad
te gaan. Dat is voor mij als fietsliefhebber veel prettiger
dan per auto. Zelfs wanneer de trein niet rijdt, fiets ik
geheel door naar Stad.
Het is inderdaad zo dat de bewuste weg in de loop der
jaren steeds drukker wordt. Er wordt gepleit voor rode
fietsstroken langs deze weg. Dit juich ik toe, maar de
gemeente Winsum kennende, laat dit misschien erg lang
op zich wachten.
Deze weg heeft op ongeveer een halve meter van de
bermen een onderbroken belijning.
Het is mijn absolute eis om tussen de berm en deze
belijning te fietsen, ik beschouw die smalle strook als
fietspad. Nergens daarbuiten. Dat zou iedere fietser
eigenlijk ook moeten doen.
Als je ook máár eventjes buiten deze onderbroken
belijning begeeft, kan er 112 of de begrafenisondernemer
gebeld worden. Het is mij al twee keer overkomen dat er
een vrachtwagen op 3 centimeter van mijn stuur langs
raasde. Op een dag sneed een witte bestelwagen naar
rechts, zo vlak voor mijn voorwiel, om een tegenligger te
ontwijken.

In de bocht tussen het dijkrestant van 1717 en Den Andel
heb ik in oktober 2012 een ongeluk gehad en ben per
ambulance naar het UMCG vervoerd. Ik had een flinke
hersenschudding en de onderzoeken bij het UMCG lopen
nu nog steeds. Sinds dat ongeluk draag ik dagelijks een
fietshelm en een geel hesje.
Met de vriendelijke groeten,
Martin E. van Doornik, Kaakhornsterweg 9.
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Verkeersenquête
Uit de dorpsenquête van 2010 onder de inwoners van Westernieland kwam naar voren dat bewoners zich het meeste
zorgen maakten over de verkeersveiligheid in ons dorp.
Vorige jaar is na langdurig lobbyen voor het hele dorp een 30 km zone ingesteld. Dit was een eerste stap zonder dat er
snelheidsbeperkende maatregelen werden ingevoerd.
Nu is het zo dat veel automobilisten zich nog niet aan de nieuwe snelheid houden. Bovendien klagen nogal wat
bewoners over erge overlast als gevolg van passerend zwaar verkeer.
Dorpsbelangen wilde een goed beeld krijgen van klachten en vroeg de mening aan de aanwonenden van de
doorlopende wegen in ons dorp: Dirk Wierengastraat, Westernielandse weg en Schaapweg. Huis aan huis werd een
enquete verspreid en opgehaald. Van de totaal 47 aanwonende gezinnen hebben 40 deze enquete ingevuld en vaak
voorzien van extra commentaar. Een respons van 85%.
Op de volgende twee pagina’s staat de uitslag van de 8 vragen aangevuld, met het commentaar van de deelnemers

>

Snelheid signalering in Westernieland
Gemeente de Marne beschikt over
één snelheidsignalering display. Deze
displaypaal wordt op diverse plekken in
de gemeente ingezet. Na ongeveer een
maand komt de paal, na opgeladen te
zijn, weer op een andere plek te staan.
In augustus-september 2014 stond deze
snelheid signaleringspaal midden in

Snelheid signaleringsdisplays hebben dus zeker effect op
het verkeer.
De display van Westernieland werd uitgelezen en
hieronder ziet u de resultaten.
Per dag passeren er ca. 1800 voertuigen het dorp.
Bij een display in het dorp rijdt 85 % 45 km/u of langzamer
en de gemiddelde snelheid was 35 km/uur.
De maximale snelheid gemeten in het dorp was 88 km/u.
Elke dag van de week werd een maximale snelheid
gemeten van 73 tot 88 km/uur in de bebouwde kom waar
een maximum van 30 km/u geldt.
De groep tot 20 km/u zullen fietsers zijn.

Westernieland.
Duidelijk was dat het overgrote deel van de automobilsten
die toen door het dorp reden afremden als men het display
opmerkte en hun snelheid aanpasten.
Snelheden per tijdstip op de dag:

maximum
85 %
gemidddeld

Aantal voertuigen t.o.v. van de sneheid:
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Uitslag verkeersenquête Westernieland
Hieronder de uitslag van de 8 vragen die aan de
aanwonenden van de doorlopende wegen Dirk
Wierengastraat, Westernielandse weg en Schaapweg in
maart 2015 zijn voorgelegd.
Opmerkingen van de deelnemers aan deze enquete staan
cursief.

vraag 1
Hoe voelt u zich
onder de huidige
verkeersituatie in uw
straat?

vraag 2
Wat vindt u van de
snelheid van het
autoverkeer voor uw
woning?

vraag 3
Wat vindt u de
wenselijke snelheid
van automobilisten in
uw straat?

vraag 4
Hoe hard rijdt u zelf
door uw straat?

Veiligheid
Aanwonenden voelt zich over het algemeen behoorlijk
onveilig in de huidige situatie.
Herhaaldelijk wordt er geklaagd over parkeren op de
stoepen.
Opmerkingen over stoepen en parkeren
- Voetpad naast Westernielandseweg ontbreekt!
- Voetgangersoversteekplaatsen in het dorp aanleggen zou fijn
zijn
- Nog steeds staan er auto’s op de trottoirs of voor je uitrit.
- Meer parkeerplaatsen bij hotel en Dorpshuis.
- Parkeren op de stoep zorgt voor overlast.
- Als er auto’s op de stoep staan en men gedwongen wordt op de
rijbaan te lopen en dat is gevaarlijk.
Schaapweg
- Schaapweg is nog steeds een snelweg!
- Bij voorkeur obstakels: de snelheid moet eruit!
- De situatie is onveilig en gevaarlijk.

Verkeerssnelheid
De snelheid van verkeer wordt van soms tot veel te
hard ervaren. Het over grote deel vind de huidige
snelheidsbeperking van 30 km/u wenselijk.
2 personen willen de 50 km/u terug in het dorp.
Aanwonenden zeggen zelf tussen de 30 en de 40 km/u door
hun straat te rijden.
Opmerkingen bij vraag 3
- Er kunnen meer snelheidscontroles plaatsvinden (2x)
- Er staan niet de juiste verkeersborden bij Schaapweg en Jan
Heidemastraat (einde 30 km).
- Een extra verkeersbord met 30 km zou wel handig zijn.
Nu staan ze enkel aan het begin van het dorp en kijken
automobilisten snel overheen.
- Als mijn auto op de weg staat moet het verkeer vaak vol in de
remmen doordat men te hard rijdt.
Opmerkingen bij vraag 4
- Het is erg opvallend dat vooral veel dorpsgenoten erg hard
rijden. Het begint echt bij ons zelf!
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Huisdieren
Schokkend is hoeveel katten er doodgereden worden. 33 (!)
in totaal gaf men op. Hierbij is geen periode genoemd maar
we kunnen grof weg uitgaan van een periode van 15 jaar.
3 honden werden doodgereden.

vraag 5
Zijn er huisdieren van
u doodgereden door
het verkeer voor uw

Opmerkingen bij vraag 5
- Ook andere dieren worden doodgereden zoals egels en vogels
- We houden de katten altijd binnen ivm het verkeer

huis?

Trillingen en schade als gevolg van zwaar verkeer
Er wordt door veel aanwonenden aangeven dat men erge
last heeft van trillingen en schokken. De schade als gevolg
hiervan varieert.

vraag 6
Heeft u last van
trillingen en/of
schokken vanwege

Opmerkingen bij vraag 6 zwaar (landbouw)verkeer
- Grootste probleem is het zware landbouwverkeer: dat kan
echt niet meer in zo’n dorpje. De oude huizen staan te trillen!
Bovendien word je als wandelaar van de weg geblazen door de
enorme gevaartes.
- Tijdens de bietencampagne werd er ‘s nachts veel te hard
gereden, we lagen soms te schudden in ons bed. Ook zware
tractoren rijden ‘s morgen en ‘s avonds veel te hard door het
dorp.
- Vanaf 6 uur ‘s morgens rijden mensen die naar hun werk gaan
met een flinke gang het dorp uit.
- Ons huis staat elke dag een aantal keer te schudden als er
zwaar (landbouw)verkeer langs raast. De schade (scheuren)
zouden eigenlijk bij de werkelijke veroorzakers verhaald
moeten worden i.p.v. bij de NAM.
- Het zware verkeer vormt ‘s nachts een probleem.
- De meeste overlast op de Schaapweg komt van grote
vrachtwagens en tractoren.

passerend zwaar
verkeer?

vraag 7
Denkt u dat uw huis
te schade ondervind
(bijvoorbeeld scheuren
in de gevel) vanwege
passerend zwaar
verkeer?

Opmerkingen bij vraag 6 Oneffenheden weg
- Bij D.W. str. 57 zit een oneffenheid in de weg waardoor bij
zwaarverkeer het hele huis trilt.
- Rioleringsputten bezorgen veel overlast. Kan er een rubberen
ring tussen deksel en put geplaatst worden?
- Veel last van schokken als gevolg van rioleringsput tegenover
D.W. str. 55 en scheuren in het huis als gevolg daarvan.
- Het asfalt ronde de putten is slecht.
- Ze zouden iets aan de putdeksels moeten doen.

vraag 8a
Bent u voorstander
van snelheid
signalering?

Snelheid signaleringspalen en obstakels
Snelheid signalering wordt over het algemeen sterk toege
juicht. Over obstakels als betonblokken is men echter verdeeld.

vraag 8b
Bent u voorstander
van obstakels zoals
betonblokken of
bloembakken op de
weg?

8a snelheids–signalering

8b obstakels

Opmerkingen vraag 8b Obstakels
- Door beton/bloembakken zal het verkeer te veel moeten
afremmen en optrekken wat extra overlast gaat geven
- Geen drempels s.v.p.
- Kleine Huisjes en Kloosterburen hebben verkeersdrempels,
waarom hier niet?
- Betonblokken zijn lelijk op de weg.
- Liever bloembakken (3x)
- We hebben het zelf verschillende keren aangevraagd, maar er
werd nooit wat ondernomen. Dus als er nu iets gebeurt zijn wij
stomverbaasd.
- Geen betonblokken of bloembakken maar obstakels op
stoephoogte zoals stoepverbreding op sommige plekken.
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Wij willen een fietspad!

Fietspadstampijgroep Den Andel en Dorpsbelangen

De aanleg van het fietspad Baflo - Eenrum heeft wel 5 jaar
geduurd. Dus we kunnen er niet vanuit gaan dit fietspad er
wel even snel zal liggen.
Verder hebben we bij de gemeente aangedrongen om
de situatie met de “oren” bij het kruispunt Den Andel
te bekijken. Gevraagd is of er voor fietsers er ook een
tijdelijk doorsteek bij de ”oren” kan komen zodat zij hier
achterlangs kunnen en niet samen met het autoverkeer
klem komen te zitten in het bochtenwerk.

Westernieland hebben in november actieborden langs
de weg Rasquert - Westernieland geplaatst. De borden
zijn bedoeld om automobilisten te wijzen op dat het hard
rijden een gevaar oplevert voor de fietsers. De weg wordt
door veel schoolgaande jeugd uit omliggende dorpen
gebruikt om dagelijks naar scholen in Warffum, Baflo en
Winsum te fietsen.

En verder...
Ondertussen gaat de actiegroep steun zoeken bij de
provincie voor extra gelden. Ook beraadden we ons over
om extra borden met 60 km te plaatsen. Zolang er nog
geen fietspad ligt zullen de automobilisten zich bewust
moeten zijn voor het het gevaar door te hard harden voor
de fietsers.

Op het tracé, waar een max. snelheid geldt van 60 km/u,
wordt meestal gewoon 80 km/u gereden. Sommige rijden
zelfs 100. Een enkeling houdt zich keurig aan de max
snelheid van 60, maar die wordt vaak ingehaald door
andere automobilisten.
Nu beseffen wij dat deze rechte weg uitnodigt om harder
te rijden dan de toegestane maximum snelheid. Echter
levert het verschil in snelheid tussen auto en fietser
steeds weer zeer gevaarlijke situaties op. Bij 80 km of
meer kan het snelverkeer onvoldoende anticiperen op het
langzame fietsverkeer. Gevaarlijk inhaalsituatie zijn dan
het gevolg. Daarnaast wordt deze weg ook veel gebruikt
door vrachtverkeer. Fietsers worden soms letterlijk van
de weg geblazen als vrachtverkeer met 80 of meer langs
dendert. Bijtijds afstappen en in de berm gaan staan is
voor fietsers dan de beste oplossing.
Dit is dan ook de reden dat Fietspadstampijgroep Den
Andel en Dorpsbelangen Westernieland aandringen om
fietsers van de rijbaan te halen en voor hen een fietspad
aan te leggen.

Fietspadstampijgroep Den Andel en
Dorpsbelangen Westernieland

Veilig door de Marne
Gemeente de Marne heeft GPS-snelheidsmetingen
verricht op de wegen in de gemeente. Nu blijkt
dat Westernieland het dorp is waar de meeste
snelheidsoverschrijdingen plaatsvinden. De uitslag van
deze GPS-snelheidsmeting vindt u hiernaast.
In de laatste bijeenkomsten van het gemeentelijke
initiatief Veilig door de Marne zijn afgevaardigden van
Westernieland, Pieterburen en Mensingeweer een
samenwerking aangegaan onder de naam “Haal de
rechte lijn uit het dorp”. Hiermee proberen we een
volgende stap te zetten om verkeersoverlast vanwege
te hard rijden en schade door trillingen verder terug te
dringen.
Begin januari komen Dorpsbelangen en de gemeente
samen om de mogelijkheden van een pilot-project te
bespreken om de max. snelheid binnen de bebouwde
kom beter te handhaven.

Overleg
Naar aanleiding van deze actie heeft wethouder Hoekzema
van de gemeente Winsum ons uitgenodigd voor een
gesprek. Dit overleg heeft op 3 december plaatsgevonden.
De gemeente zal in eerste instantie een haalbaarheids
onderzoek starten naar de mogelijkheden van een
toekomstig fietspad. Gestreefd wordt dat dit eind mei 2016
afgerond kan worden zodat het in de kadernota juni 2016
behandeld kan worden.
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Verkeersveiligheid

Verkeer en veiligheid
De laatste maanden is Dorpsbelangen door een paar
bewoners aangesproken of er nog wat gebeurt met
het aanpakken van te hard rijden door het dorp en de
onveilige verkeerssituatie. Sommigen hebben de indruk
dat er wel overlegd wordt maar geen concrete stappen
gezet worden. Hieronder een laatste stand van zaken
rondom de verkeersproblematiek.

voorbeeld
obstakel
in Zuurdijk

Snelheid-metingen
In 2015 zijn er in de hele gemeente de Marne snelheidsGPS metingen verricht en daaruit bleek dat Westernieland
het dorp was waar de meeste snelheidsovertredingen
plaatsvonden. Pieterburen, Warfhuizen en Vierhuizen
scoorden hierbij ook hoog. Het resultaat van deze meting
is in de Nijlandsterkrant van december 2015 gepubliceerd.
Daarnaast hebben er in 2014 1,5 maand lang snelheids
metingen in het dorp plaatsgevonden met een displaymeetpaal. De resultaten hiervan kunt u terugvinden in de
Nijlandsterkrant van april 2015. Duidelijk was dat bij een
display veel mensen afremmen als aangegeven wordt dat
men te hard rijdt. In die zin is een display een effectief
middel, maar als meetinstrument krijgt men dan wel een
positiever (vertekend) beeld dan wanneer er geen display
staat.

lijn eruit te halen. Als voorbeeld-project nemen we de
situatie in Zuurdijk, waar op diverse plekken verzwaarde
aardappelkratten geplaatst die als bloembakken kunnen
fungeren. Hierdoor worden er een aantal slingers in de
weg gevormd. Het doel is dat de max. snelheid van het
verkeer door het dorp teruggebracht wordt naar 30-40
km/u terwijl het grote (landbouw)verkeer doorgang blijft
houden, echter wel met aangepaste snelheid. Daarnaast
kunnen bij de entrees permanente snelheidsdisplays
komen indien dit financieel haalbaar is.
Schaapweg
Voor de situatie aan de Schaapweg, waar door het
(zware) verkeer soms erg hard gereden wordt, wordt er
gedacht aan het plaatsen van een 3-tal verkeersdrempels
als afremmende maatregel. Deze drempels kunnen
alleen geplaatst worden waar geen huizen staan om
trillingsoverlast te voorkomen.

Stoplicht pilot Veilig door de Marne
De verkeerswerkgroep van Dorpsbelangen heeft in 2015
aan de bijeenkomsten deelgenomen van Veilig door de
Marne, een initiatief van gemeente de Marne om bewoners
van de gemeente die actie willen ondernemen omtrent
verkeersveiligheid bij elkaar te brengen. Nu was er in
de zomer van 2015 een prijsvraag uitgeschreven door de
gemeente en hierbij won het idee “Verkeerslicht tegen
hardrijders”. Omdat Westernieland het dorp was met de
meeste snelheidsoverschrijdingen stelde de gemeente
voor om de test met het stoplicht in ons dorp te laten
plaatsvinden. Dit betekende dat er een stoplicht midden in
het dorp geplaatst zou worden en indien men harder dan
30 km/u rijdt springt het licht op rood. Dit zou dan na enige
tijd weer op groen gaan om het verkeer verder te laten
rijden. Dorpsbelangen was niet enthousiast over dit project
omdat we flinke overlast, veel ergernis en mogelijk zelfs
gevaarlijke situaties door dit stoplicht-idee verwachtten.
We hebben bij de gemeente aangegeven dat we hiervoor in
de plaats liever snelheidsdisplays en mogelijk obstakels
wilden om het verkeer in het dorp af te remmen. Het
stoplicht pilotproject zal nu in Zuurdijk uitgevoerd worden.

Bewonersinspraak
In maart 2015 is er een verkeersenquête gehouden voor
aanwonenden van de doorgaande wegen in Westernieland.
Hiermee is gepeild wat de de vormen van overlast
waren en de wensen qua maatregelen. De uitslag van
deze enquête is in de Nijlandsterkrant van april 2015
gepubliceerd. Voor bewoners zal in in het dorpshuis nog
een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd worden om
de komende maatregelen te bespreken en mogelijke
aanpassingen te doen voordat deze doorgevoerd worden.
Situatie weg Westernieland-Rasquert
In de krant van december 2015 hebben we gemeld dat
mensen van de verkeersgroep Dorpsbelangen zich
heeft aangesloten bij de groep “Wij willen fietspad” uit
Den Andel. Er zijn een 3 tal besprekingen geweest met
gemeente Winsum over de aanleg van een fietspad.
Gemeente Winsum heeft nu een bureau ingeschakeld die
een haalbaarheidsonderzoek aan het uitvoeren is over
mogelijkheden van een fietspad dan wel fietsstroken langs
deze weg. In februari zijn er metingen uitgevoerd m.b.t. tot
de snelheden van het autoverkeer en de aantallen fietsers
wat van de weg gebruik maakt.

Obstakels en displays
In het gemeentelijk overleg van januari zijn we
overeengekomen dat we gezamenlijk gaan kijken waar
er mogelijk obstakels komen in het dorp om de rechte
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GPS snelheidsmeting in Westernieland
Werkdag
% harder dan 30 km/u

Op alle wegen in de gemeente zijn metingen verricht en
met VIA software statistisch verwerkt. Westernieland
spande de kroon met de hoogste % hardrijders t.o.v. de

max. 30 km/u. De top 4 bestond verder uit Pieterburen,
Vierhuizen en Warfhuizen. Vooral een rechte weg in het
dorp nodigt uit tot (te) hard rijden.

Nijlandsterkrant december 2015

Verkeersveiligheid vervolg

Variant 1 Fietspad van Westernieland naar Rasquert,
vrij liggend aan beide kanten vd weg
Variant 2 Fietspad van Westernieland naar Oude Dijk en
van Den Andel langs de Andelstermaar naar Rasquert (dus
fietsverkeer rijdt ook over de Streekweg)
Variant 3 Fietsstroken langs de huidige route met daarnaast
snelheidsmaatregelen die de snelheid aanpakken.

Meetresultaten
Traject Westernieland-Den Andel: 1000 voertuigen per
etmaal, vrachtverkeer 3,4% (is laag, 10% = normaal),
snelheid 86 km/u. Aantal fietsers gem. 57 per dag
Traject Den Andel-Rasquert: 1940 voertuigen per etmaal,
vrachtverkeer 3,7%, snelheid 85 km/u. Aantal fietsers
gem. 86 per dag.
Conclusie: Er wordt door 85% substantieel te hard
gereden, 16% houdt zich wel aan de snelheid van 60
km/u. Het gevoel van onveiligheid voor fietsers is hiermee
bevestigd door de cijfers.
Er zullen nu 3 varianten uitgewerkt worden door het
externe bureau:

Wordt vervolgd dus. We realiseren we ons dat het realiseren
van een fietspad over het algemeen flink veel tijd neemt
binnen de ambtelijke molen. Het totstandkomen van het
fietspad Baflo-Eenrum vergde globaal een jaar of 5. Maar
we zijn nu blij dat de gemeente Winsum dit tot nu toe
voortvarend aanpakt m.b.t. een haalbaarheidsonderzoek.
Het streven is deze in de kadernota van 2016 behandeld
gaat worden.

Gerben Edens
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Dorpsbelangen en haar verkeerswerkgroep
zijn bezig
19

4
Uitgangspunten
van het plan voor het verkeer
41
• bloembakken dienen verkeersremmend en niet
Kaakho
verkeersbelemmerend
ternzijn
sterpad
7
• geen opstoppingen maar gestage doorgang door het
39
dorp (30 km/uur)
IJsb
aan
• bakken dienen verplaatsbaar te zijn indien er
op
plekken blijvende problemen ontstaan in verband met
de doorgang van verkeer
• afstemming met bewoners die hun auto op straat c.q.
13
stoep parkeren
13a

16

met het ontwikkelen van een Fleur de Ville project voor
14
Westernieland. Het Fleur de Ville is overgewaaid uit
Frankrijk waar veel dorpen hun straten opfleuren met

Sch

aap

Fleur de Ville project gestart.

weg

bloemen. Op het Hogeland is Middelstum ook al een

Concreet houdt dit project in dat er een reeks bloem
bakken gepland staat voor de doorgaande weg de
Dirk Wierengastraat en de Westernielandseweg.
De bloembakken moeten het dorp een fleurig aanzien
gaan geven. Daarnaast zullen ook de drie dorpsentrees
opgefleurd worden met planten. Een Fleur de Ville
19
zal het dorp aantrekkelijker maken voor de bewoners
en er bovendien voor zorgen dat mensen positief aan
Westernieland terugdenken als ze er doorheen zijn 4
gereden.

Schaapweg
De gemeente heeft het plan om de Schaapweg opnieuw
in te richten. Tot dat dit gerealiseerd is probeert
Dorpsbelangen eerst 3 verkeersdrempels geplaatst te
krijgen Deze komen daar waar ze geen trillingsoverlast
kunnen veroorzaken maar wel het verkeer afremmen.
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Voorlichtingsavond
Op vrijdag 23 september is er een voorlichtingsavond over
1
Begraafplaats
5
Ad
Verbetering woonklimaat
7
din dit project. Aanwonenden van de Dirk Wierengastraat
gal
9
aan
11
en
de Westernielandseweg worden dan op de hoogte
De plantenbakken hebben ook de functie om het
13
15
Speeltuin
gebracht waar mogelijk bloembakken
komen te staan.
doorgaande verkeer af te remmen zodat er een fijner
17 19
Indien aanwonenden
bezwaar maken kunnen we mogelijk
woonklimaat ontstaat voor de bewoners aan de
21 23
i
de indeling aanpassen. Het idee is om eerst een proef
doorgaande weg. Veel bewoners klagen al heel lang
met een aantal bakken uit te voeren om te kijken hoe het
over het te hard rijden en de overlast daarvan, zoals een
24
22 voorlopige projectkaart van het
verkeer zich gedraagt. De
onveilig gevoel en scheuren in de huizen als gevolg van
plan vindt u in deze krant.
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Dorpsbelangen

met fleurige bloembakken die het verkeer afremmen
Adopteer een bak
De aanschaf en beplanting zullen nader worden
uitgewerkt door Dorpsbelangen en haar werkgroep. Voor
het onderhoud van de bakken zullen bewoners aan de Dirk
Wierengastraat en Westernielandseweg gevraagd worden
om een bloembak te adopteren. Voor een mooi aanzien
dienen die bakken natuurlijk wel goed onderhouden te
worden.

Voor bewoners aan de Schaapweg zal er voorlichting
zijn over de mogelijk te plaatsen verkeersdrempels en
aanpassing van de entree.

3

Deze voorlichtingsavond is voor alle betrokkenen van
belang omdat men hier ideeën kwijt kan en er gezamenlijk
overlegd kan worden hoe we dit tot een succes kunnen
Kaa
maken. Men kan
kzich
hor dan ook aanmelden om actief mee te
nst
erp
helpen.
ad
Natuurlijk zijn ook de bewoners van de Heidemastraat,
Addingalaan en Kaakhornsterweg/pad van harte welkom
op deze avond!

13a

Jet Lakeman en Kristin Wijnja hebben zich aangemeld als
“botanici” om te gaan uitzoeken welke planten geschikt
zouden zijn voor deze bloembakken.
Oneffenheden aan de weg
Het afgelopen jaar zijn door de gemeente op diverse
plekken aan de Dirk Wierengastraat de oneffenheden
bij putdeksels aanpakt. Op verschillende plekken heeft
dit tot een positief resultaat geleid: minder schokken en
trillingen, maar niet overal. De vraag is ook hoe lang het
wegdek bij de putten zich goed houdt voordat er weer
kuilen ontstaan met alle gevolgen daarvan. Bewoners
worden verzocht om klachten als gevolg van trillingen
door te geven aan Dorpsbelangen. Dit kan ook op de
voorlichtingsavond van 23 september.

pad

Gemeentelijke toestemming
De gemeente heeft te kennen gegeven dat ze positief
staat ten opzichte van het project. Er heeft al een schouw
plaatsgevonden door de politie
aan de hand van de
19
door ons geleverde plantekening. De locaties van de
bloembakken zijn wat de politie betreft akkoord. Wel
moet er rekening gehouden worden met de vrije ruimte,
deze dient minimaal 3 meter 50 te zijn in verband met
landbouwvoertuigen. Er zal door Dorpsbelangen contact
gezocht worden met LTO Noord voor afstemming van
landbouwverkeer.
Ook zal er afstemming plaatsvinden met de Milieudienst
i.v.m. het legen van de vuilcontainers.

Tot vrijdag 23 september op de
voorlichtingsavond!
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Dorpsbelangen

Verslag jaarvergadering Dorpsbelangen 2015-2016
Op 20 mei jl. hield Vereniging Dorpsbelangen

mankementen zijn foto’s gemaakt. Ook de opmerkingen
die mondeling of via de mail van een aantal inwoners
binnen zijn gekomen, zijn meegenomen.

Westernieland zijn jaarlijkse ledenvergadering waarbij
16 leden aanwezig waren. Het bestuur heeft tijdens deze
vergadering haar jaarverslagen toegelicht.

Dorpsfilm
Het hele jaar 2016 zijn verschillende dorpsgenoten
actief voor de dorpsfilm. Er worden allerlei activiteiten
vastgelegd die in de volle breedte betrekking hebben op
Westernieland en omgeving. Na afloop van het te filmen
jaar wordt er een kortdurende samenvatting (van ongeveer
een half uur) gemaakt vanuit het gefilmde materiaal. Er
wordt een beeld geschetst van de vitaliteit van het dorp.

Brandplaats
Tijdens de jaarwisseling wordt in overleg met de gemeente
en de brandweer ieder jaar een brandcontainer geplaatst
in de hoek van het Addingapark ten noorden van de
Addingalaan. Hier wordt altijd flink gebruik van gemaakt.
Ieder jaar blijkt weer dat de container te klein is. Er wordt
veel naast de container opgebrand met als gevolg een
grote brandplek die tot ver in het jaar zichtbaar is. Dit
vinden we als bestuur erg jammer. We willen dan ook
in overleg met de gemeente bekijken of er een andere
oplossing is voor dit jaarlijks terugkerend probleem.
Voorstel is een plek in het park te gaan verharden zodat
deze zowel als brandplaats kan dienen en ook als een
basketbalveldje gebruikt zou kunnen worden. Financiële
haalbaarheid wordt later in 2016 onderzocht.

Verder zijn tijdens de jaarvergadering Jet Lakeman en
Claudia Bakkelo als aanvullende bestuursleden verkozen.
Het bestuur bestaat verder uit: Theo Wijma (voorzitter),
Sandra Bouwman (secretaris), Gerben Edens (penning
meester), Erik Zwart (havenmeester) en Agnes Spaans
(beheerder Addingapark).

Sandra Bouwman

Verkeer
Momenteel is het bestuur druk met verschillende
onderwerpen betreffende de verkeersveiligheid. Zo is er
aansluiting gezocht met Den Andel omtrent een fietspad
richting Rasquert. Gemeente Winsum heeft een bureau
ingeschakeld die een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd
heeft over mogelijkheden van een fietspad dan wel
fietsstroken. Het uiteindelijke advies aan de gemeente
Winsum zijn fietsstroken langs de weg en een 5-tal
snelheidsremmende maatregelen voor het autoverkeer op
dit traject.

Wegaanpassing
Westernieland-Den Andel-Rasquert
voor fietsers
Komende winter start de gemeente Winsum met de
voorbereiding van de wegaanpassingen zoals het
maken van technische ontwerptekeningen.
De maatregelen die uitgevoerd worden:
• het aanbrengen van een 3-tal wegplateau’s
• het verhogen en aanpassen kruispuntplateau
Dikemaweg-Andelsterweg
• het aanbrengen van rode fietsstroken
Deze maatregelen meegenomen tijdens de uitvoering
van het jaarlijks onderhoudsprogramma van 2017 van
de gemeente Winsum.
Medio 2017 gaat het dus los.

Ook is er aandacht voor de snelheid van het verkeer in
het dorp. Met de gemeente is overeengekomen dat we
gaan kijken waar er mogelijk plantenbakken komen in het
dorp om de rechte lijn eruit te halen. Als voorbeeldproject
nemen we de situatie in Zuurdijk, waar op diverse plekken
verzwaarde aardappelkratten zijn geplaatst die als
bloembakken kunnen fungeren. Hierdoor worden er een
aantal slingers in de weg gevormd.
Voor de situatie aan de Schaapweg, waar door het (zware)
verkeer soms erg hard gereden wordt, zetten we in op het
plaatsen van een 3-tal verkeersdrempels als afremmende
maatregel. Deze drempels kunnen alleen geplaatst
worden waar geen huizen staan om trillingsoverlast te
voorkomen.
Dorpsschouw
In maart is de dorpsschouw gelopen Er zijn verschillende
punten benoemd naar de gemeente toe. Van alle zichtbare
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agenda
vr 23 sept Voorlichtingsavond Fleur de Ville project 20.00 uur in het Dorpshuis
za 24 sept Oogstfeest met inbrengmaaltijd 17.30 uur in de kerk
za 1 okt Maandborrel van 16.00-20.00 uur in het Dorpshuis
wo 12 okt Jaarvergadering Toneelvereniging 20.00u in het Dorpshuis
za 22 okt Playback je gek in Dorpshuis
za 29 okt Taizézang 17.00-18.00 uur in de kerk
za 29 okt Altied wat aan’t Wad 21.00 uur feest met optredens in Pieterburen
za 5 nov Natuurwerkdag van 9.30-14.00 uur in het Addingapark en speeltuin
za 5 nov Maandborrel van 16.00-20.00 uur in het Dorpshuis
za 26 nov Op weg naar Advent, kinderactiviteit 17.00u in de kerk
za 24 dec Kerstbingo in het Dorpshuis

vaste prik in Dorpshuis
badminton elke woensdagochtend voor dames
kaarten start 29 aug, om de week in het Dorpshuis
sjoelen in het Dorpshuis
kinderspeelmiddag is vervallen

Bundels over Westernieland
•
•

Facebook www.facebook.com/groups/131617270241730/

•
•

Colofon

•

De artikelen in deze uitgave zijn eerder verschenen in de
Nijlandster Krant.

•

Samenstelling
Gerben Edens, Dorpsbelangen Westernieland
versie 1.0 © februari 2017

Het leeft in Westernieland. Leefbaarheidonderzoek Hanzehogeschool Groningen, 2010
Het kàn in Westernieland. Onderzoek naar de
kwaliteit van de leefomgeving in Westernieland Hanzehogeschool Groningen, 2010
Dorpsvisie 2012-2022 Dorpsbelangen Westernieland
Westernieland - activiteiten van Dorpsbelangen
Westernieland in de periode 2011-2014
Een impuls voor Westernieland - de realisering van
een nieuwe speeltuin en de aanleg van een park,
Dorpsbelangen Westernieland 2014
Veiligheid voor Westernieland - acties voor
verkeersveiligheid in Westernieland 2010-2017,
Dorpsbelangen Westernieland 2017

Digitale bundels zijn te downloaden via
http://www.westernielandweb.nl/bundel-westernieland/
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