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Geachte raadsleden,
Haarts Belang is verheugd over het voornemen om een veilige oversteek ter hoogte van de
Slaadreefte realiseren en hiermee een langslepend probleem opte lossen.
Al vanaf eind jaren 80 heeft Haarts Belang er op aangedrongen om een goede- veilige
oversteek over de Hamelandtroute te realiseren.
Door het afsluiten van de wegen die de N313 kruisten, kunnen de inwoners van het gebied
Haart Heurne vanaf dat moment alleen nog naar het dorp via de Loohuisweg en de
Kiefteweg.
Dat deze twee mogelijkheden om de N313 over te steken te weinig zijn, blijkt uit de praktijk
in de daarop volgende jaren. Fietsers kiezen er voor om ter hoogte van de Slaadreef de
oversteek over de N313 naar de Slaadreef te wagen.
Scholieren maar ook mensen op weg naar het werk kiezen er voor om van deze niet officiële
oversteekplaats gebruik te maken en door de berm en greppel de N313 over te steken in
plaats helemaal om te fietsen via de Loohuisweg of Kiefteweg.
Ook inwoners van het dorp gebruiken deze niet officiële oversteekplaats om naar het
buitengebied Haart Heurne te fietsen of te wandelen.
Ook het plaatsen van een hekwerk ter hoogte van deze oversteekplaats kon deze mensen
niet op andere gedachten brengen.
Dat door deze manier van oversteken onveilige situaties ontstaan mag duidelijk zijn.
Daarom is Haarts Belang heel positief over het door de gemeente ontworpen veilige
oversteek waardoor de omrijdafstand wordt beperkt en het gebruikt van de fiets stimuleert.
Wetende dat de provincie het aantal oversteekpunten over de provinciale wegen zoveel
mogelijk beperkt en deze oversteek nu door de provincie is goedgekeurd en hiervoor
vergunning is verleend vraagt Haarts Belang dan ook in te stemmen met het beschikbaar
stellen van de financiële middelen om dit plan uit te voeren.

