LIJN 30
Wie herinnert het zich niet: zomer 2012 toen de weg door ons dorp werd opgeknapt. Hoe wij allen
met hooggespannen verwachtingen als opzichters fungeerden en genoten van de saamhorigheid die
dat alles te weeg bracht. Nu zitten we weer liever binnen, want buiten is het druk, lawaaiig, en vaak
onveilig.
Maar hallo, dat was de bedoeling niet. SHARED SPACE was het motto, weet je nog?
Voor een deel van de bewoners van de Baron van Asbeckweg zijn de klachten door trillingen van de
weg verbeterd, maar voor de bewoners op de wierde geldt dit absoluut niet: het zware verkeer veroorzaakt meer trillingen en zelfs schade aan de huizen.
Zo’n mooie weg blijkt voor veel autobestuurders SHARED RACE, een “overzichtelijke snelweg” die
onveiliger geworden is dan vóór die prachtige opknapbeurt! Kinderen kunnen niet veilig buiten op
straat spelen en wandelaars zijn hun leven soms ook niet veilig, zeker niet als er op de trottoirs wordt
geparkeerd terwijl die voetpaden nou juist bedoeld zijn voor de voetgangers (al dan niet voorzien van
rollator of kinderwagen).
Kortom: tijd om iets te gaan ondernemen!
Een groepje bewoners gaat vriendelijke activiteiten organiseren om het doorgaande verkeer bewust
te maken van de effecten van hun rijgedrag. Iedere maand, te beginnen in september, zal er een
activiteit op straat plaatsvinden. Van high tea, via voetbaltoernooi tot aan straattheateracts.
Dit gaan we doen volgens een vaste ‘dienstregeling’ en een vaste route. Vandaar onze naam LIJN 30.
Volg onze plannen op www.lijn30.nl
Bij iedere activiteit zullen de betreffende overheden en de pers worden uitgenodigd. Ook Veilig
Verkeer Nederland helpt ons bij onze activiteiten.
Eerste activiteit: alle bewoners van de Baron van Asbeckweg ontvangen samen met deze brief twee
30 km stickers van Veilig Verkeer Nederland. Wie dat leuk vindt kan ze aan beide kanten van een kliko
plakken. En wil je voor je andere kliko ook stickers: bij Henny Verboom (Baron van Asbeckweg 6) kun
je die halen (dat geldt ook voor de bewoners van andere straten).
Met vriendelijke groet,
LIJN 30

PS 1: vind je het leuk om ons te helpen met een bepaalde activiteit: heel graag! Neem dan contact op
met Henny Verboom via Henny.verboom@xs4all.nl of bel 0595572066.

