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Bewoners blij met aanpak van
verkeersveiligheid Bildtdijken

Dat bleek gisteravond tijdens een
bijeenkomst in het gemeentehuis.
Vooral de inwoners van de Westhoek
zijn zeer tevreden.

Jan Dogterom, die sprak namens
de stichting tot bevordering van de
leefbaarheid in de Westhoek: ,,Na
dertig jaar gaat het de goede kant op.
De Oude- en de Nieuwe Bildtdijk zijn
blij dat de problemen eindelijk wor-
den opgelost.’’

Het grote probleem op de dijken is
het snelle rijden en het grote ver-
schil tussen de verkeersdeelnemers.

SINT ANNAPAROCHIE De bewoners
van de Oude- en de Nieuwe Bildt-
dijk zijn blij dat er na dertig jaar wat
gedaan wordt aan de verbetering
van de verkeersveiligheid.

De wegen zijn smal en worden ge-
bruikt door auto’s, fietsers en zware
brede landbouwvoertuigen. Ruimte
om de wegen op de voormalige zee-
dijken te verbreden, is er niet.

De gemeente heeft afgelopen jaar
naarstig gezocht naar geld en wist
een bedrag van 9 ton bij elkaar de
sprokkelen. Grontmij is gevraagd al-
le mogelijkheden te onderzoeken.
Burgemeester en wethouders willen
op basis van dat rapport kiezen voor
het opdelen van de wegen in stukken
waar maximaal 30km mag worden
gereden – in de bebouwde kommen
– en stukken waar 60km het maxi-
mum is.

Als de gemeenteraad op 6 novem-
ber met die keuze akkoord gaat, mo-
gen de bewoners meepraten over de

uitvoering. Daarbij zal zo veel moge-
lijk maatwerk worden geleverd, al-
dus wethouder Nel Haarsma.

Voor Leen Ferwerda van de Frije
Bilkerts was dat niet genoeg. Hij wil
eerst met de burgers praten en dan
pas als raad een besluit nemen over
de 30-60 variant. Anders wordt vol-
gens hem de inspraak om zeep ge-
holpen.

In het plan van de Grontmij is ook
het planten van bomen bij de lintbe-
bouwing op de dijk opgenomen.
Maar die bomen worden geschrapt.
Het Wetterskip Fryslân staat ze niet
toe. De Oudebildtdijk is een waterke-
ring en mag niet worden beplant.
Dat er bij de vorige herinrichting wel
bomen zijn neergezet, was een ver-
gissing.


