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Geachte mevrouw, mijnheer,
Met deze brief informeren wij u over het besluit van het college van burgemeester en wethouders
van 2 maart jl. om maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid in uw wijk verbeteren.
Aanleiding voor deze maatregelen zijn de zorgen van de bewonersgroep Aurelius Veilig over de
verkeersveiligheid. Voor dit besluit is onder meer gebruik gemaakt van een adviesrapport van
Veilig Verkeer Nederland, het advies van een bewonersinitiatief en de uitkomsten van een
vragenlijst aan bewoners over de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de wijk.
Maatregelen
Op basis van de adviezen en uitkomsten van de vragenlijst gaat de gemeente de volgende
maatregelen treffen:
 Toepassen van attentieverhogende maatregelen zoals verkeersborden en periodiek
inzetten van snelheidsdisplays
 Uitvoeren van een gedragscampagne
 Aandacht voor rijgedrag van pakketbezorgers
 Uitvoeren van fysieke maatregelen:
- drempels aanbrengen in de Aurelius en Hadrianus
- drempels verhogen op de kruising Apollo en Donar
- afsluiten Claudius door paaltje
Planning
De gemeente gaat voor de uitvoering van deze maatregelen uit van het volgende:
 De bebording is naar verwachting over circa vier weken aangebracht.
 De gedragscampagnes gaat de gemeente in samenwerking met bewoners, Veilig Verkeer
Nederland en verkeersadviesbureau XTNT organiseren. Het gaat om een tot twee
afwisselende campagnes per jaar.
 In het overleg met de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen op 8 maart a.s. staat het
thema ‘gedragsaanpak pakketbezorgers’ op de agenda. Het college bespreekt de
uitkomsten hiervan.
 De gemeente vraagt offertes op voor het aanbrengen van de verkeersdrempels en het
verhogen van de verkeersplateaus. Na akkoord op de offertes volgt overleg met de
aannemer over de planning van de uitvoering van de maatregelen.




Om de Claudius af te sluiten met een paaltje is een verkeersbesluit nodig.
Een nulmeting vindt plaats in alle straten in de wijk, voordat de fysieke maatregelen worden
uitgevoerd.

Evaluatie
Na de uitvoering van de maatregelen volgt een nameting om te bepalen wat de gevolgen zijn voor
de gereden snelheden en intensiteiten op de straten in de wijk.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Overbetuwe via
info@overbetuwe.nl
We hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Gemeente Overbetuwe
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