
Terugkoppeling Giessenburg 

Tafel Verkeersveiligheid/Speeltuin | Gespreksleider Arie van den Berg | Schrijver raadslid 

Er zijn vier verschillende thema’s benoemd, namelijk: 

1. Snelheid van auto’s 

2. Onduidelijke kruisingen 

3. Smalle straten omgeving Randlaan 

4. Speeltuin 

 

1 Snelheid van auto’s 

Wat is de ideale 
situatie? 

Niemand rijdt harder dan de maximaal toegestane snelheid. Zowel 
binnen als buiten de bebouwde kom. 

Wat gaat er goed? Matrixbord met U rijdt nu xx km/uur wordt als effectief ervaren. 
Verder is de Peursumseweg (binnen de beperkte mogelijkheden) 
duidelijk ingericht. 

Wat kan er beter? Er wordt te snel gereden op de Neerpolderseweg, Bovenkerkseweg 
en de Doetseweg. 

Wat kunnen 
inwoners zelf doen? 

30 km stickers op afvalcontainers 

Wat kan de 
gemeente doen? 

Politie laten handhaven 

Andere partijen? Politie en Waterschap Rivierenland 

 

2 Onduidelijke kruisingen 

Wat is de ideale 
situatie? 

De kruising Neerpolderseweg x Groene Weide en de 
Neerpolderseweg x Meanderhof zijn duidelijk en veilig voor alle 
verkeersdeelnemers. 

Wat gaat er goed?  

Wat kan er beter? Verhoogde kruisingen? Wegversmallingen? Verleggen komgrens? 

Wat kunnen 
inwoners zelf doen? 

 

Wat kan de 
gemeente doen? 

Zie bovenstaande aanbevelingen en misschien dat de gemeente 
ook nog andere oplossingen weet. 

Andere partijen? Waterschap Rivierenland 

 

3 Smalle straten omgeving Randlaan 

Wat is de ideale 
situatie? 

Vuilnisauto’s en brandweerauto’s kunnen goed door de straten en 
veroorzaken geen schade. 

Wat gaat er goed?  

Wat kan er beter? Bij reconstructies wegen breder maken.  
Met bewoners in gesprek gaan over parkeergedrag. 
Eénrichting instellen zoals ook al gebeurd met evenementen. 
Lastig kiezen tussen bomen en bredere weg. 

Wat kunnen 
inwoners zelf doen? 

Allemaal aan 1 kant parkeren. 

Wat kan de 
gemeente doen? 

Zie bovenstaande aanbevelingen en misschien dat de gemeente 
ook nog andere oplossingen weet. 
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Andere partijen?  

 

 

 

4 Speeltuin 

Wat is de ideale 
situatie? 

Bij het invullen van de vertreklocatie sporthal goed bekijken wat de 
wensen/behoeftes van de buurt en de speeltuinvereniging zijn. 

Wat gaat er goed? Bijeenkomst van 18 november geeft vertrouwen. 

Wat kan er beter? Kiss and Ride bij de school instellen. 
Eénrichting instellen rond de school. 

Wat kunnen 
inwoners zelf doen? 

Niet benoemd. 

Wat kan de 
gemeente doen? 

Zie bovenstaande aanbevelingen en misschien dat de gemeente 
ook nog andere oplossingen weet. 

Andere partijen? Speeltuinvereniging Kindervreugd 

 

Losse opmerkingen: 

Sluipverkeer A15: Van Langeraadweg doortrekken naar eind Neerpolder. 

Wie bepaald en wanneer wordt er een omleiding ingesteld bij een evenement? 

Kruising Peursemseweg x N216 is onoverzichtelijk en gevaarlijk. 

Zorg voor een veilige route voor de kinderen naar de nieuwe sporthal. 

  


