
 

 

AAN DE SLAG MET 
VERKEERSVEILIGHEID

Veiliger 
oversteken in de 

Stuivenbergstraat

WERKZAAMHEDEN  
IN DE ZOMERVAKANTIE
De werkzaamheden vinden plaats in de zomervakantie. 
In deze periode hebben ook de schoolgaande kinderen en 
bezoekers van bijvoorbeeld ‘d Overtoom hier de minste hinder van. 
Dit vraagt om een strakke planning. We voeren de werkzaamheden 
plein voor plein uit om de overlast zoveel mogelijk te beperken. 
Zodra de exacte planning bekend is, kunt u die vinden op 
www.zwartewaterland.nl/stuivenbergstraat

Heeft u n.a.v. deze flyer vragen? Neem dan contact op met:
Mente Bonestroo projectleider m.bonestroo@zwartewaterland.nl
Ook kunt u een reactie achterlaten op: 

www.zwartewaterland.nl/stuivenbergstraat

VOORTVAREND AAN DE SLAG

De gemeente heeft subsidies van rijk en provincie 
ontvangen voor verkeersveiligheidsprojecten. 
Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden 
waardoor het noodzakelijk is dat we het project 
snel uitvoeren. De projecten moeten namelijk voor 
1 januari 2022 zijn uitgevoerd. We gaan daarom 
voortvarend aan de slag in de Stuivenbergstraat.  
In het najaar beginnen we met het herinrichten  
van de Jan van Arkelstraat. 

De gemeente Zwartewaterland gaat 
aan de slag met de verkeersveiligheid 
in de Stuivenbergstraat. De drukke 
kruispunten in het gebied tussen de 
Majoor Generaal Simondsstraat en de 
Dorus Rijkersstraat maken we veiliger. 
We hebben hierbij vooral aandacht voor 
fietsers en voetgangers die oversteken. 
We leggen hiervoor pleinen aan bij 
d’Overtoom, OBS De Vogelaar en de 
Johannes Bogermanschool. Door een 
duidelijk kleurverschil in de bestrating is 
in één oogopslag duidelijk waar u het beste 
kunt oversteken. Deze pleinen liggen ook 
iets hoger waardoor de automobilist wordt 
gedwongen om snelheid te minderen.

KNOOPPUNT OBS DE VOGELAAR

KNOOPPUNT D’OVERTOOM



 

Alle inwoners van Zwartewaterland maar 
ook bezoekers moeten op een fijne en 
veilige manier kunnen wonen, verblijven, 
bewegen, ontmoeten, sporten en spelen in de 
buitenruimte. Om de leefbaarheid in de kernen 
te verhogen kijkt gemeente Zwartewaterland 
vanuit een brede blik naar de leefomgeving. 

Grote onderhoudsopgaves combineren we met 
projecten uit de leefbaarheidsplannen. Bij de 
uitvoering houden we rekening met de kaders 
uit het buitenruimteplan.

Bij het bedenken en het uitvoeren van de 
plannen betrekken we u zoveel mogelijk.

Leefbaarheid?
Dat is uw eigen
woonomgeving!

TURELUUR

OBS DE 
VOGELAAR

TROMPSTRAAT

STUIVENBERGSTRAAT

antiparkeerpalen

rode stenen

gele stenen

Julie-
straatmeubilaur

in- en uitgang
schoolplein

plateauhelling

AANTAL PARKEER- 
PLEKKEN BLIJFT GELIJK
In de Stuivenbergstraat blijft het aantal 
parkeerplekken gelijk. Wel wordt om 
de verkeersveiligheid te bevorderen de 
locatie van de parkeerplekken gewijzigd. 
Op de kaart staan de aanpassingen. Deze 
informatie kunt u ook vinden op de website 
van de gemeente.

ANDERE WEGGEDEELTEN 
PAKKEN WE LATER AAN
Wanneer we in de toekomst de 
riolering en daarmee het asfalt van de 
Stuivenbergstraat vervangen, gaan we de 
rest van de straat herinrichten. Dit doen 
we op dezelfde manier als in de Jan van 
Arkelstraat. 

Knooppunt Stuivenbergstraat - Tureluur

KNOOPPUNT JOHANNES BOGERMANSCHOOL


