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Geacht College,

Met grote belangstelling hebben wij de laatste járen de discussies en de besluitvorming rond het 
GWP gevolgd. En we zijn blij met de geplande aanpassingen van een aantal knelpunten in Kruisland.

De Dorpsraad Kruisland heeft in het voorjaar van 2021 haar "Leefbaarheidsplan Kruisland 2021- 
2025” aan de gemeente gepresenteerd. Meer recent is het plan tijdens de voor Corona aangepaste 
"kernbezoeken" ook gepresenteerd aan de leden van de Raad. Vóór de totstandkoming van het plan 
is in twee inspraakrondes veel inbreng vanuit de bevolking gekomen. Het plan gaat nader in op 
dertien verschillende aspecten van leefbaarheid en één daarvan is: "verkeer; veiligheid en 
doorstroming".

Bij de ontwikkeling van de Mobiliteitsvisie en het GWP zijn wij als Dorpsraad actief betrokken 
geweest en hebben wij onze inbreng kunnen leveren. En zoals uit de eerste alinea mag blijken heeft 
dat bijgedragen aan goede ontwikkelingen voor Kruisland. Wat wij tot op heden echter nog niet met 
de gemeente hebben kunnen bespreken, is de in het Leefbaarheidsplan neergelegde wens om te 
komen tot een integrale en toekomstbestendige analyse van de verkeerssituatie in Kruisland, zowel 
ten aanzien van doorstroming als van verkeersveiligheid. Een analyse, waarbij ook het nut, de 
noodzaak en de haalbaarheid van een rondweg zouden worden betrokken. Destijds, bij de 
totstandkoming van het GWP was er nog geen goed beeld van de mening van de Kruislandse 
bevolking over dit thema en hebben wij ons daarom beperkt tot een aantal concrete 
verbeterpunten, waar we wel voldoende informatie over hadden. Nu, na de totstandkoming van het
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Leefbaarheidsplan, is ons duidelijk geworden, dat de toenemende verkeersdruk, vooral van zwaar 
(landbouw)verkeer, bij velen de vraag oproept of er op de wat langere termijn meer ingrijpende 
maatregelen nodig zijn. Een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer met een zo gering 
mogelijke inbreuk op het woongenot leeft sterk in Kruisland en er wordt dan ook nadrukkelijk 
aandacht voor gevraagd in het Leefbaarheidsplan. Het wordt betwijfeld of het steeds incidenteel 
aanpakken van knelpunten naar de toekomst toe wel voldoende zal zijn en de roep om een bredere, 
meer integrale benadering wordt sterker.

Het ontwikkelen van goed verkeersbeleid voor de toekomst is niet eenvoudig. Het vergt een goed 
inzicht in de huidige verkeersituatie en een betrouwbare analyse van de toekomstige ontwikkeling 
van het verkeer. Dit niet op basis van emoties, maar op basis van betrouwbare gegevens. Alvorens 
beleid te kunnen maken zal de situatie in Kruisland dus goed in kaart moeten zijn gebracht en zal in 
grote lijnen duidelijk moeten zijn wat de toekomstige ontwikkeling van het verkeer gaat brengen. 
Ook zal er inzicht moeten zijn in de technische, -milieutechnische, planologische en financiële 
mogelijkheden om tot oplossingen of verbeteringen te komen. Op die manier kunnen verbeteringen 
worden gerealiseerd op basis van een totaalbeeld in plaats van op basis van - soms door emotie 
gedreven- incidenten, waarbij de verbetering op één plaats onmiddellijk weer problemen op een 
andere plaats kan veroorzaken.

Wij denken, dat het ontwikkelen van een integrale visie een langdurig proces is, waaraan men alleen 
succesvol kan beginnen, wanneer er een concreet plan voor dit proces is, gekoppeld aan een tijdpad. 
Een plan, waarin ook de inspraak van de inwoners een goede plaats krijgt.

Het resultaat van dit proces moet zijn, dat de problemen goed in kaart zijn gebracht en dat op basis 
van objectieve gegevens duidelijk wordt wat wel en niet gerealiseerd kan worden en waarom dat zo 
is. Daarmee kunnen toekomstige beslissingen van de gemeente goed onderbouwd worden en kan 
aan de inwoners duidelijk en objectief worden uitgelegd, waarom de beslissingen zijn zoals ze zijn. 
Kennis en informatie, helderheid en transparantie naar de voorgrond brengen en emoties meer naar 
de achtergrond.

Graag willen wij met u in gesprek over hoe het proces om te komen tot een integrale, goed 
onderbouwde visie voor de verkeersafhandeling op langere termijn in Kruisland het best vorm kan 
worden gegeven. Hoewel er nu in het kader van het GWP al goede stappen worden gezet hoeft niet 
te worden afgewacht met het alvast gaan nadenken over de wat verdere toekomst.

Ter informatie sturen wij een afschrift van deze brief naar de leden van de Raad.

Met vriendelijke groeten,

Dorpsraad Kruislai 
n.d. de voorzitter/

A.A.M. Nell
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