Roep om aanpak weg door
bebouwde kom
LAREN
Fietsers en voetgangers voelen zich onveilig
JARNO BLEUMINK

Meer oversteekplaatsen voor voetgangers en de aanleg van een chicane moet de
verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom van Laren verbeteren. Met dat verzoek
stapt de werkgroep verkeer en verkeersveiligheid van belangenvereniging Wakker
Laorne naar de gemeente Lochem.
Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur.
Onderzoek door de gemeente wees uit dat ruim tachtig procent van de
verkeersdeelnemers te hard rijdt. De werkgroep verkeer en verkeersveiligheid van
belangenvereniging Wakker Laorne ging vorig jaar met dit onderwerp aan de slag. Er
is onder meer een enquête uitgezet die 196 keer is ingevuld met de vraag of en hoe
de verkeersveiligheid moet worden verbeterd. Uit het onderzoek blijkt dat vooral
ouderen en kinderen problemen ondervinden. Bijna 60 procent van de fiets- en
voetgangers vindt de huidige verkeerssituatie niet veilig genoeg.
Mensen konden zich over een aantal potentiële oplossingen uitspreken. Al met al
heeft de werkgroep een verlanglijstje met drie punten opgesteld. Dat betreft dus de
wens om een of meer voetgangersoversteekplaatsen te realiseren en een chicane
aan te leggen bij binnenkomst van het dorp vanaf de Rengersweg. Daarnaast is het
verzoek om een aantal zogeheten snelheidsdisplays op te hangen. Iemand die over
de weg rijdt krijgt dan zijn of haar snelheid te zien.
Het lijstje wordt binnenkort aan de gemeente voorgelegd, aldus Eric van Berkum van
Wakker Laorne. "Het gaat er niet om de hoeveelheid verkeer te verminderen, het
gaat met name om het verlagen van de snelheid." Volgens de werkgroep is een
meerderheid voorstander van de voorgestelde maatregelen. Hoewel de exacte
kosten niet zijn becijferd, denkt de werkgroep dat de kosten beperkt zijn.
Het verzoek van Wakker Laorne is volgens de gemeente Lochem bespreekbaar. De
gemeente is bezig om z'n verkeersspeerpunten voor de komende jaren te bepalen.
De inbreng van Wakker Laorne wordt daar bij betrokken. De gemeenteraad beslist
uiteindelijk voor welke maatregelen geld beschikbaar wordt gesteld.
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