Verkeerskundige inrichting Brede School PLUS Lage Mierde
Op 28 augustus 2008 is er door de gemeente een bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en
participanten van de Brede School PLUS in Lage Mierde. Het doel van deze avond was het in kaart
brengen van mogelijke knelpunten en oplossingen van de huidige en toekomstige verkeerssituatie.
Alle ideeën en opmerkingen zijn door de verkeersdeskundigen van ingenieursbedrijf Akertech
geïnventariseerd. Samen met de gemeente zijn zij tot een schetsontwerp gekomen wat op 10
september tijdens de informatieavond aan alle inwoners is gepresenteerd. Ook hier kwamen enkele
op- en aanmerkingen naar voren die in het plan zijn meegenomen. Afgelopen dinsdagavond zijn de
belangrijkste voorgenomen keuzes gepresenteerd aan de omwonenden en participanten.
De belangrijkste conclusies van deze avond zijn:
• Zwaar verkeer. Dit knelpunt wordt meegenomen in een groter geheel nl. in het Gemeentelijk
Verkeers- en VervoersPlan (GVVP). Deze wordt medio 2009 vastgesteld. De overlast van
zwaar verkeer in de dorpskernen wordt onderzocht en de (mogelijke) oplossingen zullen
medio 2010 gepresenteerd worden
• Bestaande oversteek wordt verplaatst
• Ouders die hun kinderen met de auto halen en brengen dienen gebruik te maken van het
parkeerterrein van de voetbal en tennisclub
• Langzaamverkeerroute achterzijde sporthal
• Bevoorradingsroute voor diverse voorzieningen
• Er komen minimaal 13 extra parkeerplaatsen bij
• Uitbreiding verlichting achterzijde sporthal
• Afsluitbare poort doorgang parkeerplaats (sportpark) naar speelplaats
• Extra invaliden parkeerplaats
• Nutsvoorzieningen worden omgelegd
• Groenvakken worden waar nodig aangepakt
Planning
Maart 2009 zal het schetsontwerp uitgewerkt worden tot een bestek en bestekstekeningen en in
augustus 2009 zal de aanbesteding van het bestek plaatsvinden. Naar verwachting zal in november
2009 met de uitvoering van de werkzaamheden van het bestek gestart kunnen worden. Dit is uiteraard
gerelateerd aan de voortgang van de bouwwerkzaamheden van de Brede School PLUS.
Mocht u nog vragen hebben na het lezen van dit artikel dan kunt u contact opnemen met de heer A.
Verhoeven van de afdeling Woonomgeving. Hij is van dinsdag tot en met vrijdag bereikbaar op tel.
0497 - 650 061.
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