Bijgewoond de Inloopavond Verkeerssituatie Berkhout op 5 juni 2019
Door: Marian van Kampen
Nieuwsgierig geworden door alle commotie en berichten rond de snelheidsremmende
maatregelen in Bobeldijk en Berkhout gingen Karin van der Gaast en ik naar de
inloopavond in Berkhout. In dorpshuis De Ridder waren de wethouders in gesprek met de
dorpsbewoners. De gemeente ambtenaar, de politie en doeteam Verkeer Berkhout en
enkele raadsleden waren ook present.
Veel ontevredenheid is er over de 4 bestaande snelheidsremmers. De zogenaamde
“slingers” op de kruispunten. Veel bijna- ongelukken komen voor en er zijn onveilige
gevoelens bij de weggebruikers met name de fietsers.
Maar wat moet er dan gebeuren? Niemand wil hoge verkeersdrempels.
Het idee om een gleuf in de weg te maken van 30 cm waarop snelheidsovertreders hun
auto kapot rijden werd ook niet toegejuicht. En het idee om een hoge ribbel van 6 cm te
creëren waarop je als snelheidsovertreders gelanceerd wordt was ook niet helemaal wat
de inwoners in gedachten hadden. Al konden we er wel met zijn allen om glimlachen.
Waar het uiteindelijk toch op neer komt is dat het gedrag van de weggebruikers moet
veranderen om verkeer veilig te maken. Als de bewoners van Berkhout in elk geval zelf
het goede voorbeeld geven in het verkeer zou dit al schelen. Want gebleken is wel dat
hardrijders vaak de dorpsbewoners zelf zijn.
De politie gaf als tip dat de fietsers hun ruimte mogen nemen in het verkeer. Een
automobilist zal wel twee keer nadenken voor die een fietser aan zal rijden, want de
automobilist is sowieso altijd voor de helft schuldig. Daarna wordt gekeken wie de andere
helft schuld heeft.
Dus behalve dat het doeteam en de gemeenteambtenaar nog eens kritisch de
verkeersremmers in Berkhout onder de loep nemen met aandacht voor alle tips die uit
de bewoners zijn gekomen (onder andere spiegels plaatsen, slinger verplaatsen, 30km
zone uitbreiden)kwam het toch ook hier op neer:
Beste automobilisten van Berkhout, houd je in elk geval zelf altijd goed aan de
aangegeven snelheid in je mooie lintdorp. Laat je niet opjagen door hardrijders. En
fietsers neem je ruimte, neem je voorrang en laat je door hardrijders niet van de wijs
brengen.
Hoe het nu verder gaat met de verkeersremmende maatregelen
wordt aan de bewoners van Berkhout medegedeeld vanuit Gemeente Koggenland.
Toegezegd is dat er een terugkoppeling komt voor het zomerreces.

