
 

 

Reactienotitie Verkeersplan Campus en Kindcentrum 

 
   Dokkum, 12 februari 2019 

 

  

    Nr. Reactie   Antwoord gemeente 

        
1. Fietspad vanaf Voorstraat direct aansluiten 

op plein/fietsenstalling campus. 
  Dit tracé is in overleg met de Campus uitgewerkt in de bijgevoegde tekening.  

        

2. Ventweg G. Bleekerstraat niet afsluiten maar 
borden plaatsen met parkeren voor 
bewoners. 

  Het college honoreert de wens van de bewoners en laat de huidige situatie intact. 
Parkeerplaatsen voor bewoners reserveren aan de ventweg is niet mogelijk omdat het een 
openbare weg is. De gemeente kan alleen  individuele gehandicaptenparkeerplaatsen aanwijzen. 

        

3. Aan beide zijden van de G. Bleekerstraat 
rode stroken aanbrengen zodat de weg 
smaller lijkt. 

  Het effect van dergelijke stroken op de rijsnelheid is zeer klein en de realisatie van de stroken is 
duur. Het college zet daarom in op verhoogde kruispuntplateau's om de snelheid te verlagen. 

        

4. Parkeerverbod G. Bleekerstraat.   De verkeersituatie op de G. Bleekerstraat zal door de campus veranderen en het is op voorhand 
niet de zeggen hoe het gaat functioneren. Om die reden wil het college eerst zien hoe de nieuwe 
verkeersituatie zich ontwikkelt. Als geparkeerde auto's regelmatig tot overlast leiden overweegt 
het college alsnog een parkeerverbod in te stellen. 

        

5. Zebrapaden voor toegang scholen en 
parkeerterrein. 

  Het college gaat niet over tot de aanleg van een zebrapad voor de scholen. Een zebrapad wordt 
aangelegd als er veel voetgangers zijn die de hele dag door oversteken. Dit is bij de scholen niet 
het geval. Als er onvoldoende voetgangers zijn leidt een zebrapad tot schijnveiligheid. 
Voetgangers verwachten dat bestuurders voorrang verlenen terwijl dit lang niet altijd gebeurd.   
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6. Goede verwijzing naar het parkeerterrein.   De parkeerterreinen in het gebied zullen van verwijsborden worden verwezen.  

        

7. Parkeerterrein Kindcentrum zo inrichten dat 
er goede doorstroming mogelijk is. 

  Het parkeerterrein bij het Kindcentrum heeft 2 in/uitgangen zodat rond kan worden gereden. Voor 
de maatvoering van het parkeerterrein wordt gebruik gemaakt van de landelijke CROW-
richtlijnen. Een derde in/uitgang op de Kerkstraat is met het oog op de geplande bebouwing aan 
de Kerkstraat niet mogelijk.  

        

8. Plan is onduidelijk wat het schelpenpad ten 
zuiden van de campus betreft. 

  De gemeente heeft geen plannen om het schelpenpad  aan de zuidzijde van de Campus te 
wijzigen in een fietspad.   

        

9. Geen aansluiting vanaf de campus op het 
schelpenpad. 

  Er is geen ontsluiting van het Campusterrein op het schelpenpad gepland. Dit maakt geen 
onderdeel uit van het verkeerplan en is ook niet opgenomen in de omgevingsvergunning van de 
Campus. 

        

10 Plaatsen voetgangerspoortjes aan uiteinden 
schelpenpad. 

  De gemeente zal het bestaande voetpad van schelpen ten zuiden van de Campus  voorzien van 
hekwerken om fietsers te weren. Deze hekwerken worden geplaatst ter hoogte van de 
Harddraversbaan en de nieuwe  fietsverbinding van de Voorstraat naar de Campus. 

        

11. Afrastering plaatsen tussen school en 
schelpenpad om fietsers te weren. 

  Door de plaatsing van hekwerken (zie bovenstaande antwoord) zijn voldoende obstakels 
aangebracht om fietsers te weren. Het is aan de Campus om een eventuele afrastering te 
plaatsen. 

        

12. Een goede oplossing om fietsers te weren 
van het schelpenpad. 

  De gemeente zal het bestaande voetpad van schelpen ten zuiden van de Campus  voorzien van 
hekwerken om fietsers te weren. Deze hekwerken worden geplaatst ter hoogte van de 
Harddraversbaan en de nieuwe fietsverbinding van de Voorstraat naar de campus. 

        

13. Voorkomen dat er vanaf het schoolterrein van 
de Campus het schelpenpad kan worden 
bereikt.   

  Er is geen ontsluiting van het Campus terrein op het schelpenpad gepland. Dit maakt geen 
onderdeel uit van het verkeerplan en is ook niet opgenomen in de omgevingsvergunning. Het is 
aan de Campus om een eventuele afrastering te plaatsen. 

 


