Van: Cees Dekker rmailto:ceesdekker@onsmail.nll
Verzonden: donderdag 12 oktober 2017 13:23
Aan: STATENGRIFFIE
Onderwerp: Bevestiging van ontvangst Zorgen over de aanpassing van de kruising
Geachte leden van de Provinciale Staten
Wij als buurtbus organisatie Laarbeek maken ons grote zorgen over de gevolgen na de realisatie van de
onderhoudsplannen van de provincie voor de
kruising van de Deensehoek Z Hoofakker met de N615.
Zie de bijlage
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Aan geadresseerde:
Op 5 september zijn wij als buurtbus aanwezig geweest bij het overleg op het provinciehuis
over de problemen tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan N 615.
Naar aanleiding van de daar gepresenteerde plannen voorzien wij ook grote problemen met
de verkeersdoorstroming op de N 615, na de realisering van het onderhoud op deze weg,
speciaal bij de aansluiting van de Deense Hoek op N 615.
Na aanpassing van de wegsituatie zal het linksaf verkeer komend vanuit Gerwen wat de
Deens Hoek in wil al het verkeer ophouden wat rechtdoor richting Beek en Donk gaat.
Oorzaak, het gaan vervallen van de linksaf stroken. De provincie geeft aan dat de midden
geleider breder wordt, maar dan kunnen er hooguit 2 auto's of 1 vrachtauto staan zonder
het recht doorgaand verkeer op te houden. Dat houdt dan weer in, dat het verkeer wat
vanaf de Deense Hoek linksaf wil niet goed kan doorstromen omdat het verkeer wat vanuit
Gerwen komt (met name vanaf ong. 15.30 uur) voorrang heeft. Wij met onze buurtbus
kunnen dan ons inziens weer niet zonder oponthoud rechtsaf richting Gerwen. Vertraging
tot gevolg. Er zal filevorming zijn op de Deensehoek en op de N 615 vanaf richting Gerwen
We krijgen dan een vergelijkbare situatie als nu bij de Beekse brug. We zullen hier met
onze buurtbus veel last van gaan krijgen en ook de grote bussen zullen op dit punt veel
meer last gaan krijgen van vertragingen.
De Provincie heeft nu zelfs nog ruim een half jaar de tijd om nu al de linksaf stroken voor
bijv. 14 dagen af te zetten en alvast eenzelfde situatie te scheppen zoals die wordt na de
aanpassing. Ze kunnen dan vrij nauwkeurig vaststellen of onze gedachten uitkomen.
Bestuur buurtbus Laarbeek
Situatie nu

Situatie na onderhoud
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De provincie verwijdert beide linksaf stroken bij de kruising N615/ Deense Hoek, waardoor
de onveilige situatie als gevolg van het inhalen over die stroken wordt weggenomen. Ook
worden de middengeleiders verbreed voor veiliger fietsoversteken, oversteken in twee
etappes dus. Ook wordt de kruising voorzien van twee bushaltes, die beide ná de kruising
zullen komen.
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