Enquête verkeerscirculatie Lunteren
Sinds 29 mei is een verkeersproef gehouden, waarbij op de Julianastraat tussen Postweg en Reeënlaan
tweerichtingsverkeer is toegestaan en het éénrichtingsverkeer op de Hertenlaan tussen Postweg en
Reeënlaan is omgedraaid.
Nu de proef bijna is afgelopen, is het de vraag welke verkeercirculatie de voorkeur heeft. Een belangrijke
ervaring tijdens de proef is dat de Julianastraat te smal blijkt om verkeer in twee richtingen af te wikkelen.
Indien tweerichtingsverkeer de voorkeur heeft, dan is het noodzakelijk om aanvullende maatregelen in te
stellen, zoals het plaatsen van paaltjes en een gedeeltelijk parkeerverbod.
Op basis van deze ervaring is een alternatief ook denkbaar: het behouden van eenrichtingsverkeer op de
Julianastraat, maar dan in omgekeerde richting. In dit alternatief ontstaat éénrichtingsverkeer vanaf de
Postweg naar de Klomperweg. Op de Hertenlaan blijft dit dan andersom.
Daarmee zijn er drie varianten mogelijk (zie ook bijgevoegde tekeningen):
1. Verkeerssituatie van de proef, met gewenste aanvullende maatregelen in de Julianastraat.
2. De oorspronkelijke verkeerssituatie, met tegengesteld éénrichtingverkeer op Julianastraat en Hertenlaan
3. Een tussenvariant, met éénrichtingverkeer op de Julianastraat van Postweg naar Klomperweg.

Op basis van uw ervaringen tijdens de proef vragen wij u om uw mening over de varianten te geven.

Vraag 1: Hoe heeft u de situatie tijdens de proef ervaren? (omcirkel wat van toepassing is)
o
o
o

Het verkeer is beter over Lunteren verdeeld
Verkeer in Lunteren hoeft minder om te rijden
Bestemmingen in Lunteren zijn makkelijker te vinden

ja
ja
ja

nee
nee
nee

geen mening
geen mening
geen mening

Toelichting:

Vraag 2: Wat is uw mening ten aanzien van variant 1 (situatie van de proef met aanvullingen)?
Voor

O

Tegen O

Geen mening

O

Vraag 3: Wat is uw mening ten aanzien van variant 2 (oorspronkelijke situatie)?
Voor

O

Tegen O

Geen mening

O

Vraag 4: Wat is uw mening ten aanzien van variant 3 (tussenvariant met omgekeerd
eenrichtingsverkeer)?
Voor

O

Tegen O

Geen mening

O

Kaartjes varianten z.o.z.
Straat met huisnummer afzender:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -U kunt deze enquête inleveren, tot 1 juli, bij secretariaat Dorpsraad Lunteren, Stationsstraat 43, 6741 DH
Lunteren

Variant 1: verkeerssituatie van de proef
Julianastraat tweerichtingen Postweg-Reeënlaan
Hertenlaan van Klomperweg naar Postweg

Variant 3: Julianastraat van Postweg naar Klomperweg
Hertelaan van Klomperweg naar Postweg
tussenvariant

Variant 2: Oorspronkelijke verkeerscirculatie Lunteren

Alleen formulieren met adres (z.o.z.) zijn geldig
Heeft u nog opmerkingen, vul die hier in.

