vrijdag 19 februari 2016

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan
De gemeente Dronten herziet het Verkeers- en Vervoersplan met daarin ook Swifterbant. Dorpsbelangen
kent een aantal knelpunten die nu spelen of in het verleden regelmatig zijn benoemd door bewoners.
Daarnaast zijn we blij met de algemene inventarisatie waarbij bewoners zelf aan kunnen geven waar zij
knelpunten of verbetering zien. Die mogelijkheid zullen wij promoten.
Knelpunten en verbeteringen:
Fietsbruggen
Er zijn in Swifterbant meerdere bruggen die gebruikt worden door voetgangers en fietsers. Officieel zijn
het voetgangersbruggen. Deze bruggen verbinden wijken en voorzieningen als scholen en
sportfaciliteiten. Vooral kinderen van de basisscholen maken gebruik van deze bruggen. Alle partijen zijn
het er over eens dat we fietsers zouden moeten gedogen op deze bruggen, omdat het de meest veilige
route is. Alle alternatieven zijn vele malen onveiliger vooral voor kwetsbare basisschoolleerlingen. Wij
zouden graag zien dat er een oplossing komt voor het legaliseren of gedogen van het fietsen over deze
bruggen. (Gletsjesstraat-De Vendelier | Gladioolstraat-Klaproosdreef | Het Wapenschild-De Koningshof)
Parkeren Woonwijk Hondsdraf
Deze wijk kent een hoge bebouwingsdichtheid waarbij parkeren op eigen erf bij aankoop woning
contractueel was vastgelegd. In de loop der jaren zijn er echter veranderingen opgetreden waarbij er
meer voertuigen per huishouden zijn en niet alle parkeerplaatsen op eigen erf nog beschikbaar zijn.
Hierdoor is de parkeerdruk toegenomen.
Verkeersbeeld rond Scholen
Het verkeersbeeld rond scholen is rond aanvang en eindtijden onrustig te noemen. Veel kinderen en
ouders lopen of fietsen en zijn daarmee kwetsbaarder dan gemotoriseerd verkeer. Er is een groep ouders
die kinderen onnodig met de auto van en naar school vervoert. In combinatie met bestaande gebruikers
van deze straten ontstaan rond die tijden onoverzichtelijk, onwenselijke en ook gevaarlijke situaties.
Scholen zijn zelf actief om ouders alert te maken op hun gedrag en ook de wijkagent is actief. Per school
zijn er verschillen. De Branding heeft meer verkeersdruk van en naar het centrum, waarbij de aanleg van
een zebrapad als sterke verbetering wordt ervaren. De Golfslag kent verkeersdruk van de Lange Streek
(uitvalsweg) en de parkeerdruk van het Gezondheidscentrum dat in hetzelfde gebied ligt. Er zijn al
afspraken gemaakt over de uitbreiding van parkeervoorzieningen rond het gezondheidscentrum, maar
die moeten nog worden uitgevoerd.
Ontsluiting Bloemenzoom
Deze relatief nieuwe wijk is voor gemotoriseerd verkeer uitsluitend bereikbaar via het industrieterrein. De
activiteiten op het industrieterrein gaan gepaard met grote voertuigen (vrachtwagens, landbouw) en
maakt het zowel onveiliger als onaantrekkelijk. De wens van deze wijk is om een ontsluiting te creëren
richting Biddingweg, waarbij er een snelheidsverandering komt voor de Biddingweg van 80 km/uur naar
50 of 60 km/uur.
Parkeren Centrum
Er zijn klachten bekend over het parkeren in het centrum. De haakse parkeerhavens zorgen bij drukte
voor een onoverzichtelijke situatie bij het uitrijden. Het eerste deel van uitrijden is aankomend verkeer
nauwelijks waar te nemen door voertuigen naast je. Het eerste deel van uitrijden gaat daardoor op goed

geluk, waarbij je veel uitwijkgedrag ziet van de aankomende weggebruikers. Wat weer gevaar oplevert
voor andere weggebruikers die daardoor in het nauw komen. Dit zijn zowel fietsers als overstekende
voetgangers als gemotoriseerde voertuigen. Graag zouden we zien dat er gekeken wordt naar een
veiligere parkeermethode waaraan uitvoering kan worden gegeven in combinatie met het geplande
onderhoud van dat gebied in de toekomst.
Fietspad Beverweg
De Beverweg wordt door veel fietsende Swifterbanters gebruikt om naar het Ketelmeer te gaan of om de
Noordoostpolder te bereiken. Vooral in de zomer maakt veel jeugd gebruik van deze weg. Hierdoor
ontstaat een conflict met grote landbouwvoertuigen die nu zo groot zijn dat overzicht houden op de weg
steeds moeilijker wordt en kwetsbare weggebruikers minder zichtbaar zijn. Er is een brede wens om hier
een fietspad aan te leggen. Naast het verbeteren van veiligheid voor de lokale gebruikers kan het ook
een versterking veroorzaken van het recreatieve karakter. Fietsers ontdekken Flevoland en dit zou de
recreatieve fietsverbinding eenvoudig kunnen versterken.
Toeristische versterking
Naast het fietspad van de Beverweg zien we graag dat er een versterking blijft komen van toeristische
voorzieningen als wandel- en fietsmogelijkheden door aanleg, verbetering of bewegwijzering van paden
en routes. Swifterbant is omringd door water. Wij zien ook graag de recreatieve mogelijkheden belicht
van het gebruik van vervoer over het water.
Klachten onveilig weggedrag
Straten waarbij meer klachten voorkomen zijn de doorgaande wegen. Denk aan de Lange Streek,
Kamperfoelielaan, Hertenkamplaan, Zuidsingel, De Poort, enz. Hierbij gaat het meestal om te hard rijden
veroorzaakt door 2 hoofdgroepen. Lokale bewoners die een paar straten verderop wonen of jongeren die
hun stoere auto uitproberen.
Methode uitvoering aanpassingen
Dorpsbelangen is zeer gecharmeerd van de werkwijze die de Provincie Flevoland heeft laten zien voor
de aanpassingen van de Dronterringweg. Hierbij is het gehele dorp veelvuldig meegenomen in het
traject, waarbij duidelijk is teruggekoppeld waar invloed lag, binnen welke kaders, waar niet en waarom er
bepaalde keuzes zijn gemaakt.
De aanpak van de Gemeente rond de aanpassingen van de Bosweg verdient ook een compliment en
leek in grote mate op die van de provincie, waarbij de snelheid van probleem naar uitvoering nog hoger
was, zonder de stappen van samenwerking en informeren aan te tasten. Ook de aanpak van de
Kamperfoelielaan is succesvol verlopen met de gemeente en wij vertrouwen erop dat deze werkwijze
blijvend wordt toegepast op aanpassingen in Swifterbant.
Indien nodig verduidelijken we onze zienswijze graag aan een ieder die daar behoefte aan heeft
bijvoorbeeld door middel van een gesprek.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Dorpsbelangen Swifterbant

