
Naar aanleiding van de agenda van de raadsvergadering van vanavond wil ik graag inspreken op de 
motie op de trekkersluis die er ineens blijkt te komen zonder alle bewoners te hebben geïnformeerd. 

Het is goed dat er iets gebeurd op deze toch erg gevaarlijke weg. Blij zijn wij dat er initiatief genomen
wordt. 

Ik wil er toch graag op wijzen dat dit initiatief is genomen door 4 ondernemers zonder de definitieve 
draagkracht onder de bewoners te polsen via een onafhankelijk onderzoek. Een deel is in het geheel 
niet geïnformeerd. Een ander deel is angstig om de behoorlijk assertieve initiatiefnemers tegen te 
spreken. 

Er staat veel negatieve informatie op het internet over dit soort sluizen. Naast de vele ongelukken die
ze veroorzaken wordt de bereikbaarheid van hulpdiensten ernstig belemmerd. 

Vervolgens is de gehele bosweg op t zand gericht. Er wonen ook veel basisschoolkinderen. De 
achterste helft wordt hierdoor zwaar benadeeld. Zij zijn verplicht 2 tot 3 maal daags naar t Zand te 
reizen en weer terug. Voor de gemiddelde bewoner is dit een omweg van 4 tot 7 kilometer op een 
enkele route. Dat is snel 40 onnodige kilometers per gezin per dag. 

Naast dat dit een onnodige belasting is op het milieu is brengt dit ontzettend veel ongemak voor de 
bewoners met zich mee.

Er moet inderdaad iets gebeuren. Recht voor de woning van Bosweg 17 is Carolien van den Berg 
dodelijk verongelukt. 10 meter daar vandaan is Ramon van Diepen dodelijk verongelukt. Ook 
Shannon van den Berg is daar aangereden. Om de Poolse mannen niet te vergeten. Waarom juist 
hier? Wisten we dat maar. 

Een kritische kijker ziet dat er recht voor deze woning een kleine versmalling én een kleine bocht in 
de weg zit. In combinatie met de links en rechts aangelegde verhardingen van de bedrijven van den 
Berg en van Diepen zou daar een situatie ontstaan waar het foute gevoel is dat de weg breed is. Ik 
stel voor om deze vernauwing visueel te maken. Door de weg juist op dat punt tot een enkele 
doorgang te versmallen. Zo raakt in samenwerking met het uiterst succesvolle bestemmingsverkeer, 
de matrixborden het ergste gevaar weg zonder een nieuw gevaar te creëren of de bewoners, 
toeristen en bedrijven te hinderen in deze toch al pittige economische tijden.

Bedankt voor het luisterende oor.

Met vriendelijke groet Thildy van Diepen


