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Geachte raadsleden,
Namens het overgrote merendeel van de straat en andere betrokkenen bied ik deze petitie
aan. Het betreft 27 huishoudens en de petitie is door 33 belanghebbenden ondertekend.
De petitie is online in te zien; link naar de petitie is bekend bij de griffie.
De situatie is als volgt: de Keerkade 1 t/m 27 is een smalle straat, smaller dan gemiddeld (er
kunnen lastig twee auto’s langs elkaar heen, men komt dan bijna tot stilstand en bij
bijvoorbeeld een busje gaat dit deels over de stoep). Daarnaast is sprake van een situatie
waarbij, ook anders dan normaal, aan één zijde van de straat in het geheel een stoep
ontbreekt. Dit maakt dat bewoners van deze woningen (de vrijstaande woningen) direct op
straat staan en het verkeer geen overzicht heeft over kinderen die dus ineens de straat op
kunnen lopen/rennen. Door de hoogte van de muurtjes/poeren aan het eind van de oprit, is
een klein kind in het geheel niet zichtbaar, wat echt tot levensgevaarlijke situaties kan leiden.
In de straat mag momenteel 30 km/uur worden gereden. Dit is voor deze situatie echt veel te
hard. Afgelopen najaar heb ik hierover contact opgenomen met de Gemeente Leusden. Er is
toen tijdelijk een snelheidsmeter in de vorm van zo’n smiley in de straat geplaatst. De plek
waar deze stond was geen logische, namelijk vlak voor / na (afhankelijk waar je vandaan
komt) de kruising met de Vlietsingel, waar men automatisch minder snelheid heeft. Maar los
daarvan maakte de snelheidsmeter duidelijk dat 30 km/uur fors te hard is. Het hardst dat ik
reed (waarbij ik het nog maximaal verantwoord vond) was 22 km/uur. En dat voelde al niet
goed.
Wij verzoeken daarom om de snelheidslimiet te verlagen naar 15 km/uur. Om dit af te
dwingen achten wij een hogere drempel noodzakelijk. De huidige drempel biedt – zeker voor
degenen die toch al de snelheidslimiet niet in acht nemen – geen soelaas. Dit in combinatie
met redelijk wat verkeer en een aanzienlijk deel van de automobilisten die hard rijden, maakt
de situatie onveilig.
De rechte straat nodigt kennelijk voor veel automobilisten uit om hard te rijden. Dit zien wij
meerdere keren per dag, ondanks de drempels die er liggen.
Van de buren op nummer 14 en 16, zij wonen in de hoek, begrepen wij dat er in het verleden
zelfs enkele keren naar tegen de poer is gereden wat flinke schade heeft veroorzaakt.
Om ongelukken te voorkomen en rust in deze straat te kunnen behouden, pleiten wij daarom
voor een ophoging van de drempel. De huidige drempels zijn vrij laag en zeker voor de
hardrijders hebben deze geen enkel effect. Dit zien wij immers regelmatig gebeuren.
Daarnaast pleiten wij ervoor dat de straat wordt aangemerkt als woonerf waar max 15
km/uur mag worden gereden en dit aan het begin en eind van de straat middels duidelijke
verkeersborden kenbaar te maken. Nu zullen de hardrijders daar waarschijnlijk maling aan
hebben, vandaar deze maatregel in combinatie met een verhoging van de drempel.
Ter toelichting worden als bijlagen bij deze e-mail enkele foto’s meegestuurd.
Wij verzoeken u deze petitie zeer serieus te nemen en op korte termijn met passende
maatregelen te komen.

Voor vragen over de situatie of de petitie kunt u uiteraard contact met mij opnemen via
onderstaande contactgegevens.
Met vriendelijke groet,
Naam bekend bij griffie

