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1 Inleiding
1.1 Aanleiding (2015)
In de planning van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen staat
(stond) groot onderhoud aan de provinciale weg N363 van km. 20,350 t/m 24,650 gepland in
2017. Naast het onderhoud aan de N363 is in het provinciale meerjaren uitvoeringsplan
(MUP) het project komtraverse Roodeschool – Oosteinde opgenomen.
Ook heeft de gemeente Eemsmond een opgave vanuit het gemeentelijke rioleringsplan.
Het op stapel staande groot onderhoud, de gewenste verbetering van de komtraverse en de
gemeentelijke rioleringsplannen vormden in 2015 de aanleiding om te onderzoeken of en
hoe maatregelen genomen kunnen worden die de verkeersveiligheid en de beeldkwaliteit in
de dorpen verbeteren. Maatregelen die het karakter van de kernen Roodeschool en
Oosteinde recht doen.
De insteek (2015) is om met één bestek op de markt te komen en dat de werkzaamheden
van provincie en gemeente plaatsvinden onder de provinciale paraplu. Uiteraard onder
nauwe afstemming met de gemeente Eemsmond.
Geen rondweg
Uitgangspunt bij de herinrichting is dat er ook op middellange termijn geen sprake is van een
nieuwe rondweg. De vaststelling dat er op middellange termijn geen noodzaak is voor een
nieuwe rondweg is ook 2 november 2015 bestuurlijk bevestigd in een overleg tussen
gemeente en provincie.
Aanleiding aanpassing / ‘herstart’ 2017
De start van het project in 2015 heeft uiteindelijk geleid tot een ontwerp voor de
komtraverse die ver boven het beschikbare budget uitkwam. Uitgangspunt van het
afgevallen ontwerp was het aanbrengen van de fietsvoorziening aan één kant van de weg (in
beide richtingen bereden) Dat ontwerp had tot gevolg dat er een zogenaamde asverspringing noodzakelijk was wat uiteindelijk niet in lijn was te brengen met de
beschikbare middelen.
Dit heeft ertoe geleid dat in 2017 een wijziging in de projectorganisatie heeft
plaatsgevonden (andere projectleider) met een aangepaste projectopdracht: kom met een
ontwerp dat past binnen de beschikbare budgetten.
Geen as-verspringing (meer)
Omdat het eerder gemaakte ontwerp vanwege de as- verspringing financieel geen haalbare
kaart is gebleken is het vertrekpunt bij de ‘herstart’: geen as- verspringing.
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1.2 Probleemschets
Sinds de reconstructie van de Hooilandseweg in Roodeschool naar aanleiding van een
noodlottig ongeval eind vorige eeuw, ontbreekt het de inrichting van de komtraverse van
Roodeschool aan eenduidigheid, levendigheid, ruimtelijke kwaliteit en sfeer. Al lang is er de
roep voor een verbetering van vooral het wegbeeld.
Knelpunten
Het wegdeel waar groot onderhoud gepleegd moet worden kent de volgende knelpunten:
• Snelheid is nog steeds een probleem
• Parkeren; parkeren in de bebouwde kom op de weg komt voor, maar daarvoor zijn
de ‘parkeerhavens’ eigenlijk te smal
• Ontbreken van een eenduidige inrichting in de komtraverse voor wat betreft
verharding en fietsvoorziening
• Gebruik van tweezijdige fietsstroken (tegen de richting in rijden en
oversteekbewegingen). Er is geprobeerd om dit knelpunt in een eerder ontwerp op
te lossen door het realiseren van een dubbelzijdig bereden fietspad aan één kant van
de weg. Dit ontwerp was echter veel te duur en daardoor niet realiseerbaar. Ook bij
een dubbelzijdig bereden fietspad aan één kant van de weg blijft het knelpunt van de
oversteken aanwezig.
• Knelpunt van de 'broodjes' voor zowel landbouwverkeer als fietsverkeer. Dit wordt
nog versterkt ten tijde van sneeuwval. Ook zijn de broodjes vanuit ruimtelijke
kwaliteit ongewenst.
• Breedte van de weg in relatie met landbouwverkeer (passeren). Dit knelpunt staat op
gespannen voet met het knelpunt van de rijsnelheid. Bij de oplossingsrichting is
verkeersveiligheid leidend.
• Het ontbreken van groenvoorzieningen / goede landschappelijke inpassing
• Fietsoversteken en fietspaden/stroken buiten de bebouwde kom zijn niet conform
beleidsuitgangspunten
• In de kom van Roodeschool is het bedrijf Oosterhof gevestigd (twee locaties) met
zwaar landbouw voertuigen. (inmiddels is de bedrijfsverplaatsing van één locatie in
gang gezet)
• Bushaltes zijn niet toegankelijk
Intensiteit
Werkdag etmaalintensiteit Telpunt 21121 Uithuizermeeden-Roodeschool
2009
2010
2011
2012
2013
4180
4168
4242
4833
4578

2014
4246

Werkdag etmaalintensiteit Telpunt 21123 Roodeschool-N46
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4180
4775
4799
4726
4476
4378
De pieken vallen te verklaren uit de bouwwerkzaamheden ten behoeve van de
elektriciteitscentrales in de Eemshaven.
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Oversteekbaarheid N363
De oversteekbaarheid is minder goed op de spitstijden van het verkeer. In deze
landbouwgemeente kent het verkeer een hoog percentage landbouwverkeer. In
Roodeschool zit het landbouwmechanisatiebedrijf Oosterhof. Voor wat betreft de
schoolroutes geeft dit ook klachten.
Dit heeft geleid tot het opnieuw aanleggen van voetgangersoversteekplaatsen. Ter plaatse
zorgen de scholen voor begeleiding.
Leefbaarheid
• Langgerekt dorp zonder echte kern
• Niet overal duidelijke rooilijnen
• Geen komsituatie met overal aaneengesloten bebouwing
• Inrichting is eentonig en saai

1.3 Uitgangssituatie
Afbakening
Het project 'Groot onderhoud N363' beperkt tot de provinciale weg over het deel waar groot
onderhoud zal worden gepleegd (van km. 20,350 t/m 24,650).
Het project 'komtraverse Roodeschool - Oosteinde' uit het MUP beperkt zich van de
bebouwde komgrens aan de westzijde van Roodeschool tot de bebouwde komgrens aan de
oostzijde van Oosteinde.
Komgrenzen
Voor Roodeschool ligt de (huidige) westelijke komgrens op circa 22.00 km. De oostelijke
komgrens ligt op circa 23.55 km.
Voor Oosteinde liggen de (huidige) komgrenzen op circa 24.00 km en 24.65 km.
Eigendommen/verantwoordelijkheden
Binnen dit project heeft de provincie Groningen de volgende eigendommen en
verantwoordelijkheden:
• De N363 incl. fietsstroken (alles tussen de trottoirs) in eigendom. Verantwoordelijk voor
goede staat van de weg (groot onderhoud)
• Bushaltes in eigendom. Verantwoordelijk voor het toegankelijk maken van deze haltes bij
groot onderhoud.
Binnen dit project heeft de gemeente Eemsmond de volgende eigendommen en
verantwoordelijkheden:
• De trottoirs incl. HWA (nu nog aansluiting op riolering), verantwoordelijk voor goede
staat van trottoir en riolering. Na relinen riool, HWA afkoppelen. De gemeente heeft
aangegeven elders in het dorp op zoek te gaan naar afkoppelmogelijkheden en daarmee
geen afkoppeling HWA meer op de N363.
• Openbare verlichting
• Uitvoering van de komgrenzen in relatie tot bebording.
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2 Project groot onderhoud N363 incl. komtraverse RoodeschoolOosteinde
2.1 Doel
Het realiseren van varianten voor groot onderhoud waarbij het wegdeel weer aan de eisen
van deze tijd voldoet. Aanvullend hierop het ontwikkelen van een duurzaam veilige
inrichting van de komtraverse Roodeschool-Oosteinde met aandacht voor de ruimtelijke
kwaliteit.

2.1.1 Maatschappelijk doel
Maatschappelijke doel van dit project is het verbeteren van de verkeersveiligheid en
leefbaarheid op het wegtraject. Hierbij moet rekening worden gehouden met de functie en
gebruik van de N363 ter plaatse (gebiedsontsluitende weg met veel landbouwverkeer)

2.2 Projectstructuur
Onderstaand is de projectstructuur vanuit opdrachtgever-opdrachtnemer en stuurgroepprojectgroep weergegeven.

Bestuurlijk
opdrachtgever
(provinciaal deel)

• Gedeputeerde Fleur Gräper - van Koolwijk

Ambtelijk
opdrachtgever

• Bas Krijgsheld

Opdrachtnemer/
projectleider

• Jaap Mulder

Opdrachtgever/opdrachtnemer structuur (provinciaal deel)
Vanuit de gemeente Eemsmond is wethouder Harald Bouman bestuurlijk opdrachtgever
voor het gemeentelijk deel en is /zijn Robert Rus en Peter Dijkens gemeentelijk
vertegenwoordigers in het project.
De projectgroep werkt de projectopdracht uit en legt dit voor aan de stuurgroep van dit
project. De stuurgroep wordt gevormd door Gedeputeerde Fleur Gräper – van Koolwijk en
wethouder Harald Bouman.
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2.3 Proces en planning
Binnen het/een project worden meerdere processen doorlopen op het gebied van inhoud,
inzicht, bestuurlijk draagvlak, participatie van de omgeving en raakvlakken.

2.3.1 Inhoudelijk, financieel, samenhang met gemeentelijke aspecten
Omdat het project moet leiden tot budgettair realiseerbare variant is het noodzakelijk om
inzicht te krijgen in geraamde kosten. Om goede kostenraming te maken is een ontwerp
noodzakelijk.

2.4 Participatie
Uitgangspunt bij dit project zijn de beschikbare financiële middelen. Binnen het beschikbare
budget is gekeken naar een financieel haalbaar ontwerp. Dit is ook het uitgangspunt in de
communicatie naar de omgeving geweest. Via een regulier en bilateraal overleg met
dorpsbelangen is/wordt het dorp op de hoogte gehouden van het proces. Een nieuwsbrief in
de dorpskrant heeft de bewoners geïnformeerd over het proces. De website van de
provincie Groningen is gebruikt om informatie te delen over het project, waar onder andere
ontwerptekeningen (profielen) op zijn te vinden. Nu de varianten zijn ontworpen en
financieel haalbaar blijken te zijn, zullen deze door middel van een informatieavond worden
gepresenteerd aan de bewoners.
De informatieavond zal 19 april 2018 plaatsvinden in het dorpshuis van Roodeschool.
Tijdens de informatieavond worden belangstellenden in de gelegenheid gesteld een reactie
te geven. De binnengekomen reacties worden geanonimiseerd voorzien van een reactie in
de Nota van Reactie.
De Nota van Reactie is als bijlage 6 in deze rapportage opgenomen.
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3 Uitgangspunten
Geen as-verspringing
De reden waarom het ontwerp van SWECO qua ramingen ver over de beschikbare middelen
ging ligt in de extra kosten die nodig zijn aan fundering bij een as verschuiving van de weg.
Die as verschuiving was het gevolg van het naar één kant van de weg brengen van het (in
twee richtingen bereden) fietspad.
Omdat de varianten binnen beschikbare middelen gerealiseerd moeten kunnen worden is
het uitgangspunt van het in twee richtingen bereden fietspad verlaten. Uitgangspunt is het
aan weerszijden van de weg aanbrengen van fietsvoorziening.
Fietsstroken (van km 21.900 tot km 24.600)
Vanaf punt km 21.900 richting Roodeschool zijn aan beide zijden van de weg fietsstroken
aanwezig. Dit loopt zowel binnen als buiten de bebouwde kom door tot de oversteek aan de
zuidkant van Oosteinde (ongeveer km 24.600). Daarna loopt het als dubbelfietspad door tot
einde B&O traject (km 24.650; einde bebouwde kom Oosteinde)
De fietsstroken zijn nu met broodjes afgescheiden van de rijbaan. De broodjes worden
ervaren als ongewenst. (met trappers tegen de broodjes wat vele kleine ongevallen tot
gevolg heeft)
Bushaltes
In de richting van Roodeschool net buiten Uithuizermeeden is een bushaltepaar aanwezig.
In Roodeschool zijn een drietal bushalte paren aanwezig en in Oosteinde één.
Het haltepaar ter hoogte van het oude station in Roodeschool zal verplaatst worden naar
het nieuwe station Roodeschool. Alle haltes moeten toegankelijk gemaakt worden.
Echter bij de uitwerking van het ontwerp om het haltepaar net buiten Uithuizermeeden
toegankelijk te maken zou het toegankelijk maken van de haltes leiden tot onveilige situaties
a.g.v. het hoogteverschil tussen het perron en de parallelweg. Het (eventueel) aanbrengen
van een hekwerk stuit op problemen met de obstakelvrije zone naast de weg (het perron
zou dat ook al doen). Daarom is besloten om dit haltepaar niet toegankelijk te maken.
Bij dit besluit is sprake van maatwerk (gegeven de omgeving) en geen wijziging in het beleid
om bij groot onderhoud de aanwezige bushaltes toegankelijk te maken.

Komgrenzen Roodeschool en Oosteinde
In het voortraject is verplaatsing van de westelijke komgrens van Roodeschool aan de orde
geweest. Het betreft het in westelijke richting opschuiven van de komgrens van ca. 100 m.
(ter hoogte van de fietsoversteekplaats) waardoor het nieuwe station ook binnen de
bebouwde kom komt te liggen.
De komgrenzen kunnen worden gebruikt om de kom nadrukkelijker tussen de oren van
automobilisten te krijgen.
Ook in Oosteinde is het voorstel om de oostelijke komgrens te verplaatsen naar de oversteek
locatie. Dit is een verplaatsing van circa 85 meter. Bij de komgrenzen zijn kansen voor een
portaal en vergroening.
De verplaatsing van de komgrens is door de gemeente Eemsmond in procedure gebracht
(besluit gemeenteraad 25 januari 2018) en inmiddels gerealiseerd.
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Geleiders (de ‘brede banden’) en’ broodjes’
Op dit moment zijn op de weg in Roodeschool 32 brede geleiders (ca. 1,5 meter breed)
geplaatst (daar waar aan weerszijden van de weg huizen staan). Tussen de brede geleiders
kan worden geparkeerd, maar dan steekt de auto wel uit op de weg. Doel van de brede
geleiders is het versmallen van het wegprofiel.
Tussen de brede geleiders zijn de zogenaamde broodjes geplaats om de fietsstrook te
scheidden van de rijbaan.
Uitgangspunt van het ontwerp is het wegnemen van de broodjes en brede geleiders en een
oplossing te presenteren waarin gelijktijdig recht gedaan wordt aan de fietsveiligheid.
Breedte van de rijbaan
Een belangrijk onderdeel binnen het project is de rijsnelheid (die te hoog wordt ervaren), de
verkeersveiligheid en de beschikbare ruimte (lees: het gebrek aan beschikbare ruimte) om
plannen te kunnen maken. Dit alles bij elkaar heeft geleid tot het versmallen van de rijbaan
tot 6 meter. Hiermee wordt de verkeersveiligheid gediend en wordt ruimte gecreëerd voor
overige functies.
Fiets/voetgangersoversteek km 20.700
Even buiten de bebouwdekom van Uithuizermeeden (na het bushaltepaar en ter hoogte van
de tuinbouwweg) is een fiets/voetgangersoversteekplaats. Het ligt voor de hand om bij
grootonderhoud onveilige oversteekplaatsen voor langzaam verkeer veilig te maken
(realiseren middengeleider).
60 km/u zones buiten komgrenzen Roodeschool -Oosteinde
In de huidige situatie bestaat op een deel van de N363 (tussen Uithuizermeeden en
Roodeschool) een 60 km/u regime.
Als gevolg van de wijzigingen in de komgrenzen aan de ‘buitenkant’van de traverse
Roodeschool Oosteinde is het voorstel om aan weerszijden van de komgrens een stuk weg
60 km/u maken.
Besloten is om de wegdelen waar een 60 km/u regime wenselijk is in te laten gaan aan de
'binnenkant’ van de kruisingen van de N363 met resp. Hooilandseweg (buiten Roodeschool)
en op de scopegrens van dit project buiten Oosteinde.
Uitgangspunten (uit eerder projectplan)
• Ontwerpuitgangspunten conform gebiedsontsluitende weg B;
• 50 km regime binnen de bebouwde kom;
• De kernkarakteristieken van het landschap en de dorpen als vertrekpunt nemen bij
het ontwerp, versterken van de stedenbouwkundige structuur en de dorpssfeer
• De beoogde inrichting van het voorterrein van het nieuwe station Roodeschool is
richtinggevend voor de inrichting van de weg. Daarbij moet het aantal nieuwe
aansluitingen op de weg beperkt blijven tot het resultaat vanuit het project
spoorverbinding Roodeschool-Eemshaven.
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3.1 Van twee profielen naar één ontwerp
Binnen de projectgroep is gezocht naar mogelijkheden om zoveel mogelijk van de
geconstateerde knelpunten op te lossen. Veiligheid en leefbaarheid zijn daarbij leidend.
Vanuit de sterke wens om de ‘broodjes’ daar waar mogelijk niet meer te laten terugkeren in
het ontwerp is de gedachte ontstaan om de ruimte aan weerszijden van de rijbaan gelijk te
trekken. Om de beperkt beschikbare ruimte optimaal te benutten en meer het dorpse
karakter te kunnen benadrukken is besloten om de
wegbreedte terug te brengen naar 6 meter. Deze
maatregel is tevens bedoeld om overschrijding van de
toegestane rijsnelheid te beperken.
Binnen het project zijn een tweetal profielen uitgewerkt. In
beide profielen wordt de scheiding tussen rijbaan en
naastgelegen ruimte vormgegeven door een 7 cm hoge
schuine trottoirband. Hiervoor is het noodzakelijk dat de
kolken worden verplaatst. (al dan niet i.c.m. met
afkoppelen HWA van het riool)

3.1.1 Profiel 1: gecombineerd ruimte gebruik
Dit profiel kenmerkt zich door de volgende eigenschappen: Voetgangers, fietsers,
geparkeerde auto’s en groenvoorziening worden gezamenlijk in de ruimte vormgegeven.

3.1.2 Profiel 2: gescheiden functies
Dit profiel kenmerkt zich doordat de fietsvoorziening als gescheiden functie vormgegeven
wordt. Hierdoor kan de fietsstrook niet gecombineerd worden met parkerende auto’s en
groenvoorzieningen. Het parkeren van auto’s zal daardoor op de rijbaan plaatsvinden en er
is minder ruimte voor groenvoorzieningen.

3.1.3 Voorstel: profielen uitwerken in een combivariant
Deze variant kenmerkt zich door het toepassen van beide profielen. Hierbij is profiel 1
geprojecteerd op de ‘beeldbepalende locaties binnen Roodeschool en Oosteinde en op de
tussen liggende delen is profiel 2 geprojecteerd.
In Bijlage 1 Grafische weergave van de combinatievariant (binnen de komtraverse
Roodeschool – Oosteinde) zijn weergaven opgenomen van de combinatievariant. (let op: de
kleurstelling is zo goed mogelijk vormgegeven maar is enkel om de verschillende functies
aan te duiden)

3.1.4 Uitstraling (bestrating; in beide varianten)
Uit de keuze van materiaal volgen veel aspecten. Een gesloten verharding (asfalt) is zeer
wenselijk op de rijbaan. Maar kabeleigenaren geven vaak geen toestemming voor gesloten
verharding op locaties waar kabels en leidingen aanwezig zijn. Op die locaties moet gezocht
worden naar elementverharding.
In de projectgroep is consensus ontstaan voor het gebruik van elementverharding en wel
voor de zogenaamde ‘strak stone’. Dit is een element verharding die zich kenmerkt door zijn
robuuste uitstraling en het ontbreken van vellingkant. Strak stone is verkrijgbaar in
verschillende kleuren.
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Voorbeeld: toepassing van strak stone op zowel straat als trottoir (de stenen rondom de
zwarte parkeervakken zijn hergebruikte stenen die ter plaatse vrijkwamen en dat is geen
strak stone)
Wijnrood-Oker genuanceerd (centrum, Shared)

Wijnrood- Antraciet genuanceerd
(functiescheiding fietspad)

Wijnrood- Havana genuanceerd
(functiescheiding voetpad)
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3.1.5 Uitstraling: Openbaar groen
In het plan is circa 950 meter haag
opgenomen. Daarnaast is in het plan
ruimte voor circa 45 bomen.
Zie afbeelding voor de gekozen haag
(de Acer-campestre).
In het uiteindelijk beplantingsplan
worden verschillend soorten bomen
toegepast. In Bijlage 5
Impressie
soorten bomen zijn enkele soorten
weergegeven. De bomen die gekozen
zullen worden moeten een smalle
kruin hebben i.v.m. verkeersveiligheid.

3.1.6 Uitstraling: Openbare verlichting
De openbare verlichting van de provincie nabij de N46 blijft
zoals dat nu is.
Binnen de bebouwde kom van Roodeschool en Oosteinde heeft
de gemeente Eemsmond een verlichtingsplan. Dit
verlichtingsplan valt buiten de scope van dit project maar zal
(naar alle waarschijnlijkheid) wel gelijktijdig uitgevoerd worden.
De gedachte voor openbare verlichting is om in het
gecombineerd ruimtegebruik lantaarnpalen van 4 m. langs de
rijbaan te plaatsen (zie plaatje voor een impressie)

In het gedeelte met functie scheiding is het plan om lantaarnpalen van 6 m. met een
armatuur te plaatsen. Hiervan is helaas geen impressie beschikbaar,
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3.2 Bestemmingsplan
Op het ontwerp heeft een bestemmingsplan toets plaatsgevonden waaruit naar voren is
gekomen dat voor het ontwerp zoals dat is opgesteld geen bestemmingsplanwijzigingen
noodzakelijk zijn.
In Bijlage 3
Bestemmingsplannen zijn daarvan de weergaven opgenomen.

3.3 Status fietsvoorziening
In de huidige situatie is sprake van een verplichtfietspad binnen de komgrenzen van
Roodeschool en oosteinde. De fietsvoorziening in het nu voorliggende ontwerp binnen de
bebouwde kom wordt echter een niet-verplicht fietsvoorziening. Om deze wijziging mogelijk
te maken zal een verkeersbesluitprocedure doorlopen worden.
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4 Gemeentelijke aspecten
De gemeente Eemsmond is verantwoordelijk voor de riolering, openbare verlichting en
trottoirs. M.u.v. de openbare verlichting zijn deze onderdelen binnen het project
meegenomen. Uitgangspositie is het verfraaien van de openbare ruimte en daarvoor worden
de trottoirs en de openbare verlichting (separaat verlichtingsplan van de gemeente
Eemsmond) in zijn geheel vervangen passend in het beeld van de standaardisatie van de
gemeente Eemsmond. Ten aanzien van de riolering zal het noodzakelijke uitgevoerd worden.
Naast bovenstaande aspecten is binnen de gemeente Eemsmond apart fietsoversteken
beleid. Binnen het plangebied maakt oversteek bij de Laanweg / zuster Kortestraat
onderdeel uit van dit beleid. Dit heeft tot gevolg dat het ontwerp op dit punt aan de
specifieke wensen van de gemeente aangepast kan/zal worden. De gemeente Eemsmond
draagt daarbij de extra investeringskosten.
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5 Toekomstig Beheer en Onderhoud
Zoals in paragraaf 1.3 is aangegeven ligt de eigendomsgrens tussen gemeentelijke en
provinciale eigendommen bij de rand van de weg/trottoirband.
Het voorstel is om na afronding van de werkzaamheden de eigendommen en daarmee ook
het toekomstig beheer en onderhoud aan te passen aan de nieuwe situatie en wederom te
plaatsen op de scheiding van rijbaan/trottoirband. Concreet komt het er op neer dat in de
bebouwde kom van Roodeschool en Oosteinde alleen het asfalt bij de provincie blijft (incl.
haltekom bushalte bij het station Roodeschool). Tussen Roodeschool en Oosteinde blijft ook
het asfalt bij de provincie evenals de openbare verlichting rondom de N46. Het overige zal in
beheer en onderhoud naar de gemeente gaan.
Vanwege de smallere rijbaan zal hiermee (afgerond) 9700 m2 aan de gemeente Eemsmond
worden overgedragen.
Bij het overdragen van eigendommen is het gebruikelijk om de eeuwigdurende beheer en
onderhoud af te kopen. Gemeente en Provincie zijn hierover in gesprek geweest hoe dit
vorm te geven. Door de provincie Groningen is de eeuwig durende afkoop van beheer en
onderhoud berekend. Hierover is ambtelijke overeenstemming. Exacte berekening volgt na
realisatie en inmeting.
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6 Financiering
Is inzichtelijk voor betrokken partijen.

Openbare verlichting (gemeente Eemsmond)
Openbare verlichting is een verantwoordelijkheid van de gemeente Eemsmond. Binnen de
gemeente Eemsmond zijn voor openbare verlichting middelen beschikbaar. Het gaat daarbij
om kosten voor de palen, armaturen, het plaatsen en de aansluiting door Enexis.
In het financiële plaatje (en het ontwerp) binnen dit project valt derhalve openbare
verlichting buiten de scope. Om een complet beeld te schetsen is de openbare verlichting
wel in de impressies meegenomen.
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7 Conclusies en vervolg
Op basis van bovenstaande blijkt dat het financieel mogelijk is om het ontwerp voor te
leggen aan de omgeving.
Op 21 maart 2018 heeft de stuurgroep positief besloten op dit ontwerp en de projectgroep
de opdracht gegeven om een informatieavond te beleggen om daar de omgeving te
informeren en reacties op te halen.
De informatieavond is gepland op 19 april 2018.
De reacties zullen worden opgenomen in de Nota van Reactie (bijlage 5 bij deze rapportage).
Zo spoedig mogelijk worden de definitieve stukken (eindrapport incl. Nota van Reactie)
bestuurlijk vastgesteld en in procedure gebracht.
Binnen de provincie zijn de verschillende budgetten onder beschikking van Gedeputeerde
Staten. Alleen voor de afkoop van het toekomstig Beheer & Onderhoud zal een voordracht
gemaakt moeten worden voor besluitvorming in Provinciale Staten.

7.1 Regie in de volgende fase
In de huidige fase ligt de regie bij de provincie Groningen. Binnen het project heeft de
gemeente Eemsmond gevraag of er een mogelijkheid is om de regie van de volgende fase bij
de gemeente te leggen.
In haar vergadering van 21 maart 2018 heeft de stuurgroep opdracht gegeven dit verder uit
te werken.
Randvoorwaarde is dat er een gedragen samenwerkingsovereenkomst (SOK) wordt
opgesteld waarin duidelijke afspraken worden vastgelegd. Dit heeft automatisch tot gevolg
dat overdracht van regierol pas na ondertekening van de SOK kan plaatsvinden.
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Bijlage 1 Grafische weergave van de
combinatievariant (binnen de komtraverse Roodeschool
– Oosteinde)
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Bijlage 2 Indicatieve weergave bushaltes en oversteek
bij Tuinbouwweg
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Bijlage 3

Bestemmingsplannen

Binnen het plangebied van dit project zijn een drietal bestemmingsplannen van kracht:
• Bestemmingsplan Roodeschool
• Bestemmingsplan Spoorlijn Roodeschool - Eemshaven
• Bestemmingsplan Buitengebied

Plangebied bestemmingsplan Roodeschool

Deel van het plangebied bestemmingsplan Spoorlijn Roodeschool - Eemshaven
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Deel van het plangebied bestemmingsplan Buitengebied

Onderstaand een aantal uitsneden van de verschillende
bestemmingsplannen.
Deze zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl
Het plangebied heeft voor de in bijlage 1 opgenomen weergaven in
zijn geheel de bestemming 'Verkeer'.
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31
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Bijlage 4

Impressies

Voor

Na

33

Voor

Na
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Voor

Na
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Bijlage 5

Impressie soorten bomen

Platanus hiscanica
Pyramidalis

Tilia cordata Böhlje

Quercus robur 'Fastigiata'
type Koster

Quercus cerris

Ulmus Columella
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Bijlage 6
Volgnummer
1

Nota van Reactie

locatie

Opmerking

reactie

reactie / conclusie

Hooilan
dseweg
2 en 4

Vanaf Roodeschool, 40 mtr over het spoor is
onze inrit. Nu heeft men de borden van de
bebouwde kom verplaatst. Wij woonden in
Uithuizermeeden, maar nu in Roodeschool
binnen de bebouwde kom. Wij zijn hier niet
blij mee. Zou hier graag helderheid over
hebben.

De gemeenteraad van Eemsmond heeft
hierover op 25 januari 2018 een besluit
genomen. Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met de gemeente
Eemsmond

Dit probleem is inmiddels opgelost

2

Stationsgebied: fietsoversteek bij station is
schuin, dan gaat de schooljeugd oversteken
zonder te kijken. Bij rechtdoor dan moet je
afstappen. Graag niet schuin maar recht.
Oversteek vanuit dorp naar station op rode
vlak een zebrapad zodat je vanaf zijde
prinsenhof ook veilig kan oversteken naar
station.
Kaart 4: Situatie voor garage Garrelsweer:
hier staan heel vaak auto's op voet-/fietspad.
Als de nieuwe inrichting er is, wordt hier dan
gehandhaafd dat dit niet meer gebeurd.
Anders kan je daar niet fietsen.
Kaart 5: Oversteek bij Laanweg/Zr.
Kortestraat. Als ouders van overstekende
kinderen voor school graag extra accent
rondom kruispunt met waarschuwing 'actief'
(licht/knipperen) voor oversteken. Juist
omdat in kaart 6 en 7 totaal niks aan
snelheid vermindering is gedaan, geen
bomen, geen struiken, dus dit stuk dorp blijft
uitnodigen tot weer gaspedaal indrukken.
Waarom tussen Laanweg en goudgewas
geen struiken/boom nu wordt hier weer
'harder' gereden. dorp lijkt 'voorbij'.
Kaart 8: Canadawegje, dit blijft lastig om te
zien kan hier geen roodvlakje op de weg?
Zoals bij alle andere zijwegen?
Kaart 9: Overgang fietspad straatstenen naar
fietspad asfalt. Asfalt fietspad is toch ook op

fietsoversteken zo recht mogelijk. En VOP bij
station. Situatie bij garage Garrelsweer is
functiescheiding. Met apart fiets en
voetgangersstrook. Handhaving garage is aan
politie of gemeente. Binnen de provincie
Groningen worden oversteekplaatsen
conform de richtlijnen vormgegeven.
Knipperbollen of verkeersborden met
knipperlichten zijn daarbij niet gewenst. De
oversteekplaats bij de schoolzone kunnen we
aankleden met juli paaltjes. In het definitieve
plan kan bekeken worden of weggevallen
groen kan worden verplaatst naar de
aangegeven locatie met enkelzijdige
bebouwing. Rood aandacht vlak bij
canadawegettje: dit is een omissie in het
plan. bij elke zijstraat komt een rood
aandacht vlak. Fietspaden buiten de kom (bij
N46) is laag. bij op/inritten blijft het fietspad
op hoogte. De oranje vlakken zijn verhoogde
verharde bermscheidingen. Dank voor de
complimenten. het verlichtingsplan zal de
gemeente apart maken

We maken de fietsoversteken zo
'haaks' mogelijk. Volledig 90
graden op de weg zal niet mogelijk
zijn in verband met ruimtegebrek
VOP (voetgangers oversteek
plaats) nabij het nieuwe station:
In het definitieve plan zal een VOP
in de nabijheid van het nieuwe
station worden opgenomen.
Ook zal bij Canadaweggetje een
rood aandacht vlak gerealiseerd
worden en zal bekeken worden of
groen dat op een aantal locaties
niet gerealiseerd zal worden
verplaatst kan worden naar het
deel van het dorp met eenzijdige
bebouwing.
Bij de oversteek Laanweg/Zr.
Kortestraat komen zogenaamde
'kattenogen' of ander reflecterend
materiaal in het wegdek waardoor
de oversteek extra opvalt. Alleen
op deze locatie wordt dit gedaan,
omdat hier kinderen moeten
oversteken.
De fietspaden buiten de
bebouwde kom zijn laag. Bij de
op-/inritten blijft het fietspad op
hoogte. De oranje vlakken zijn
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hoogte hoop ik.
Kaart 10: hoe gaat de fietsstrook bij de open afritten? Laag/hoog? Wat zijn de oranje
lange vlakken hier was geen duidelijk
antwoord op de avond. Staat niet in de
legenda.
Kaart 15: Net zoals kaart 1: schuine
oversteekplaats fietsers nodigt uit om niet
uit te kijken graag rechte oversteek.
P.S.: zeer mooi plan stuk beter en fijner dan
huidige situatie nog een paar kleine puntjes
dan is het helemaal top.
P.S. ik neem aan dat alle huidige
lantaarnpalen vervangen worden en niet
meer op de opritten van woningen blijven
staan. Jammer dat de palen niet in de
plaatjes staan het is zo onduidelijk waar deze
komen. (rondom kruispunten meer palen? Of
overal over de weg even veel. Dit maakt vast
uit maar kan ik nu niet beoordelen) Hier zou
ik graag over geïnformeerd worden
aangezien wij bij een kruispunt wonen.

verhoogde verharde
bermscheidingen.
Bedankt voor de complimenten.
Het verlichtingsplan is een apart
plan van de gemeente Eemsmond.
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3

4

Vanaf hoek
prinsenhof/
Hooilandse
weg tot aan
Hooilandse
weg 5

5

t.h.v.
Hooilandse
weg 7

Begin de dorpskom met rood asfalt net voor
het dorpshuis (M.A. de Ruyterstraat)

Het rode asfalt is om de 'dorpskern' te
benadrukken en sluit aan bij functiedelen.
Daarom geen rood asfalt bij functie
scheiding. Wat een optie is, is het
verschuiven van het functiedelen zodanig dat
de kruising M.A. Ruyterstraat tot en met M.
H. Trompstraat (wel 182 m. aanhouden)

We 'verschuiven' het rood asfalt
naar de aansluiting M.A. de
Ruyterstraat tot en met de
aansluiting M.H. Trompstraat
(blijft 182 meter).

Het zou stukken veiliger zijn als er een
trottoir langs het fietspad vanaf
Hooilandseweg 7 kwam richting
Uithuizermeeden boerderij nr. 5. Nu moet
men samen met de fietsers en scooters over
het (te smalle) fietspad, wat vaak tot
gevaarlijke situatie leid.
I.v.m. verplaatsing station zou er eind van
het prinsenhof een zebrapad moeten komen.
Veel Roodeschoolsters gaan nu via het
Prinsenhof en steken hier de Hooilandseweg
over.
Laad tevens bij alle zebrapaden
knipperlampen of dergelijk plaatsen. Auto's
houden amper rekening met de zebrapaden.

In het ontwerp is een voetpad tot aan het
nieuwe station opgenomen.

In het ontwerp is een voetpad tot
aan het nieuwe station
opgenomen.

binnen de provincie Groningen worden
oversteekplaatsen conform de richtlijnen
vormgegeven. Knipperbollen of
verkeersborden met knipperlichten zijn
daarbij niet gewenst. De oversteekplaats bij
de schoolzone kunnen we aankleden met juli
paaltjes.

zie beantwoording volgnr. 2
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6

Situatie
tegenover
Hooilandse
weg 7,
station

7

Ter hoogte
van station,
Hooilandse
weg 7

8

tekening
P01528-07

- Graag een zebrapad tegenover
Hooilandseweg 7 met duidelijke
waarschuwingsborden (met
knipperlichten!!), omdat men nu vanaf het
Prinsenhof oversteekt naar het nieuwe
station.
- De haag voor Hooilandseweg 7 vinden wij
een goede idee (er graag inhouden)
- Geen lantaarnpalen in de tuin bij
Hooilandseweg 7
- Meer accent leggen op nadering van het
station omdat hier dus veel fietsers en
voetgangers oversteken. Evt.
Waarschuwingsborden stukje 30 km-zone
(wegversmalling)
Aan de noordkant van de Hooilandseweg
tegenover het station (vanaf de Prinsenhof)
een voetpad aanleggen. Nu moeten fietsers
en voetgangers, scooters enz. over het
smalle fietspad tot aan Hooilandseweg 5.
Toch een heel druk punt hoek
Hooilandseweg/Prinsenhof, station. Nog
meer vooral ter hoogte van het station de
snelheid eruit dwingen
zie graag rode wegmarkering te beginnen
vanaf Hooilandseweg 16 i.p.v. vanaf
zebrapad voorkant dorpshuis mede omdat er
achter het dorpshuis een sportveld ligt, en
veel kinderen van Stoitswegje oversteken om
in Roodeschool Noord te komen. Heb onder

zebrapad: zie volgnummer 2. De openbare
verlichting is een apart onderdeel waar de
gemeente Eemsmond een plan voor gaat
maken. Er zal geen 30 km/uur deel worden
gerealiseerd. De N363 is een
gebiedsontsluitende weg. Ter hoogte van de
inrit naar het stationsplein is een rood
aandacht vlak opgenomen. Ook zal in het
definitieve plan een VOP worden
opgenomen

Lantaarnpaal komt uiteraard niet
in de tuin en de haag laten we
staan. Een 30 km-zone kunnen we
niet realiseren, omdat de
Hooilandseweg een
gebiedsontsluitende weg is.
Verder zie beantwoording nr. 2

In het ontwerp is een voetpad opgenomen
tot het nieuwe station

zie beantwoording nr. 4

zie beantwoording nr. 3

Zie beantwoording bij nr. 3: rood
asfalt wordt verschoven.
Tegenover nr. 16 is geen ruimte
voor een haag. Aan de overzijde
van de weg is reeds een haag
gepland.
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eigen ogen dit al een keer verkeerd zien
aflopen. Zie ook graag een heg voor
Hooilandseweg 16
9

1. Zebra bij
dorpshuis
2.Oversteek
punt nabij
nieuwe
station

10

Hooilandse
weg 39

11

voor huis
nummer 47

12

Tegenover
inrit 50-54

1. Alle zebra's: voorzien van blauwe borden
inclusief lampsignalering op de hoeken
2. Oversteekpunt wijzigen naar zebra.
Waarom?
A. 75% is jeugd van/naar station
B. Vanaf passeren MA de Ruyterstraat
richting Uithuizermeeden wordt - ongeacht
snelheidsborden - de 60 km overschreden.
DE kavel tussen Hooilandseweg 39 en 43
moet open blijven voor evt. toekomstige
oprit.
er staat een heg voor onze oprit getekend.
Recht voor de woning plaatsen in plaats van
half voor de oprit door vaak inrijden met
(grote) kar
Tegenover inrit Hooilandseweg 50-54 is een
boom gepland en een haag bij achteruit
inparkeren op het erf met een trailer voorzie
ik dat er te weinig ruimte is voor de truck
aangezien die bijna haaks op de weg staat bij
indraaien op de inrit. Nu hobbelt de truck zo
nu en dan ook al over een broodje bij
insteken. Graag de boom 10 meter naar
Ubbegalaan

Zie beantwoording nr. 2

zie beantwoording nr. 2

We verschuiven het rood asfalt enigszins
waardoor deze haag vervalt

We verschuiven het rood asfalt
enigszins waardoor deze haag
vervalt
We gaan de haag iets inkorten

verschuiven zal lastig zijn dan inkorten

verschuiven zal lastig zijn dan inkorten of
laten vervallen

We gaan de haag iets inkorten en
in het definitieve plan wordt goed
gekeken naar de boomplaatsen
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13

14

15

16

17

Hooilandse
weg 50-54,
inrit
bedrijfspan
d
Kruising
Laanweg/Zr
.
Kortestraat
Kruising
Laanweg/Zr
.
Kortestraat
Zebrapad
bij school
(Hooilandse
weg)

Ter aanvulling op verplaatsen boom idem
voor haag zodat minimaal 10 meter breed
tegenover inrit geen obstakel zich bevind.

verschuiven zal lastig zijn dan inkorten of
laten vervallen

We gaan de haag iets inkorten

graag knipperlampen bij oversteek richting
basisschool.

Zie beantwoording nr. 2

Zie beantwoording nr. 2

In het ontwerp is geen rotonde voorzien. Op
de genoemde locatie is tevens geen ruimte
voor een rotonde

Op de genoemde locatie komt
geen rotonde.

het ontwerp is er op gericht om te hoge
rijsnelheden maximaal te voorkomen. Met
een verkeersintensiteit van rond de 4500
motorvoertuigen per dag is het op de N363
niet drukker dan op de A7

Beweringen over intensiteit
kloppen niet: er is een
verkeersintensiteit van ongeveer
4500 motorvoertuigen per dag. Zie
voor de rest beantwoording nr. 2

Zie beantwoording nr. 2

Zie beantwoording nr. 2

Het plaatsen van een rotonde voor
schoolkinderen geeft dit makkelijker
oversteekmogelijkheden
Inham oude bank ruimte voor bushalte
De snelheid moet eruit heb gezien dat het
achterlichtje van een kind er af gereden werd
omdat men nauwelijks de tijd neemt om af
te remmen. De mensen geven je bijna geen
tijd om over te steken.
- Er rijden te veel vrachtauto's en ze rijden
veel te hard
- Drukker dan de A7 op maandag en andere
doordeweekse dagen!!!
Schoolomge Schoolomgeving graag knipperlicht bij
ving/kruisin zebrapad bij de scholen.
g
Kruispunt Prinsenhof: graag zebrapad met
Prinsenhof
knipperlicht richting station.
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18

Hooilandse
weg 64

Parkeerplaats moet blijven. Wand die word
ook veel gebruikt door ouders die kinderen
naar school brengen. En ik vind het ook onzin
dat daar een groenstrook komt.

Binnen het project was dit een mooie locatie
om extra groen toe te voegen. Maar de
geluiden van de omgeving laten vooral de
behoefte aan het behouden van de
parkeervoorziening zien. Het plan zal op dit
punt worden aangepast zodat de
parkeerplaatsen blijven.

We schrappen het geplande groen
en behouden de
parkeervoorzieningen. Eventueel
wel toepassen van 'groene
parkeerplaatsen'. In het
definitieve ontwerp wordt dit
ingevuld.

19

Hooilandse
weg 64

zie volgnummer 18

Zie antwoord nr. 18

20

Hooilandse
weg 100

haag richting oosteinde 5 m. inkorten

We gaan de haag inkorten

21

Voorkant
weg huis
Hooilandse
weg 109

Parkeerplaatsen worden veel gebruikt deze
kunnen niet vervangen door groen (te zien
volgens de voorbeeld planning)
geplande haag iets korter i.v.m. bus +
aanhanger. Broodjes zijn ook een paar
weggehaald
Hoe zit het met de bomen hoe hoog zijn die
en er staat nu een lantaarnpaal die zal dan
verplaatst moeten worden. Wij zouden de
inrit dezelfde breedte willen houden zoals
die nu is.

ontwerp aanpassen aan wensen in
verlichtingsplan rekening houden met locatie
lichtmast.

22

Bewegwijze
ring viaduct
N46

Kan hier op de borden worden vermeld
komende vanaf Oosteinde dat Uithuizen en
Uithuizermeeden via de N46 "dient" te
worden gereden i.p.v. door Roodeschool??

kijken of we hier een nieuw bord kunnen
laten plaatsen

23

Eemshaven
wegOosteinde
begroeiing

Tussen fietspad en rijweg lastig voor brede
machines achter trekkers van 3,5 meter om
elkaar te passeren. Bij de uitritten van
Hooilandseweg 149 moeten breder worden
vanwege vrachtauto's van het erf.

wegbreedte is ter plaatse 6,5 meter dit is al
breder dan de huidige situatie. En de berm is
breed genoeg voor landbouwvoertuigen om
elkaar te passeren.

In het definitieve ontwerp wordt
een beplantingsplan opgesteld
waarin geschikte bomen worden
voorgesteld. Er wordt rekening
gehouden met de locatie van de
lichtmasten.
Verzoeken bij bordenspecialist
B&O of we hier een nieuw bord
kunnen plaatsen. In het
definitieve ontwerp is hier meer
duidelijkheid over te geven.
ontwerp voorziet al in de wens
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24

Wegversma
lling aan
westzijde
Oosteinde

25

Hooilandse
weg 112
oprit
oostzijde

26

oostkant
Oosteinde

Wegversmalling bij ingang Oosteinde blijft en
er komen bomen op! Nu is deze versmalling
al gevaarlijk. Veel vrachtwagens en grote
personenauto's storen zich niet aan het feit
dat men vanuit Oosteinde voorrang heeft!
Dit object/struikelblok zou ook verdwijnen.
Nu zijn er veel bijna aanrijdingen.
dicht bij de oprit aan de oostzijde van ons
huis is een boom ingetekend. Dit is een
officiële oprit waar een bedrijfsbus en een
grote aanhangwagen moeten kunnen
vertrekken. Met een boom wordt dit wel erg
moeilijk.
Bovendien is een stuk trottoir eigendom!
Voor het hele huis langs --> kan dus niet zo
zijn dat dit betrokken wordt bij de gedeelde
ruimte
Locatie bebouwde komgrens fietsoversteek. Snelheid binnenkomend
verkeer is te hoog. Gevaar voor
overstekende fietsers wegnemen. Verkeer
vanaf Spijk afremmen!!
T.o.v. 122, 124, 126 etc. ook haag aan
overzijde ter bescherming fietsers

dit object markeert de komgrens en als we
deze weghalen dan zal de rijsnelheid eerder
toenemen. Wel kijken of hier lage verlichting
geplaats kan worden als attentie

In definitieve plan hier lage
verlichting of reflectoren
aanbrengen

boom en haag 5 tot 10 meter verschuiven
richting bushalte

Boom en haag 5 tot 10 meter
opschuiven richting bushalte. Het
huidige trottoir wordt uitgevoerd
in nieuw materiaal. De gemeente
zal in de volgende fase expliciet
kijken naar eigendomsgrenzen en
hoe hier mee om te gaan

kijken of we hier aan tegemoet kunnen
komen door aanpassing vormgeving
middengeleider. Geen haag tegenover een
haag

We kunnen geen 2 hagen
tegenover elkaar planten i.v.m.
passage brede voertuigen.
Veiligheidsspecialisten moeten
goed kijken naar de vormgeving
van de middengeleider in het
definitief ontwerp hier een
oplossing aandragen
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27

Oosteinde

28

Oosteinde/
Oost

29

1. Entrees
dorpen
2. Inritten
percelen

Auto's, bussen en vrachtwagens komende
vanaf Appingedam/Delfzijl (of A7) slaan van
de N33 af richting Oosteinde. Men weet niet
dat de Borkumline vanuit de Eemshaven
vertrekt. Ook veel buitenlandse en zelfs
binnenlandse vrachtauto's dat niet en rijden
mogelijk met een verouderde tomtom.
Verzoek: bewegwijzering langs de N33 bij
Spijk. Veerboot tekentje en haventeken op
de borden langs de weg. Oosteinde heeft
hier verschrikkelijk veel last van. Was 2 jaar
geleden beloofd dat hier iets aan gedaan zou
worden.
Verkeer naar Borkum en Eemshaven
duidelijker maken hoe te rijden en niet door
Oosteinde maar over N33
1. Haakse fietsoversteken: is dat niet veiliger
dan het ontwerp?
2. Inritconstructies percelen: hoe
gedetailleerd?

De N33 is een rijksweg. Dit punt is bij
Rijkswaterstaat aangekaart, maar heeft niet
geleid tot aanpassing van de bebording

Rijkswaterstaat wil geen
bebording aanpassen maar we
gaan toch nog een poging doen

zie volgnummer 27

Zie beantwoording nr. 27

fietsoversteek zo recht mogelijk.
Inritconstructie zal worden aangebracht bij
zijwegen. De inritten bij de woningen kunnen
over de 7 cm hoge schuine band bij de
woning komen. Om het doorlopende beeld
en het comfort voor fietsers te waarborgen
zal hier geen verlaging van de rand worden
aangebracht.

Zie beantwoording nr.2 voor
beantwoording fietsoversteek. Er
komt een contrasterende en
accent verhogende strook tussen
de rijbaan en de fietsvoorziening.
Bij inritten wordt dezelfde steen
en kleur toegepast
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Overal

Donker of accentstrook op fietsstrook in de
lijn met de hagen. Voordeel: - fietspad blijft
zo breed, maar fietsers blijven op hun kleur
fietsen- Als auto's over de schuine band
rijden, blijven ze waarschijnlijk binnen de
accentkleur

In het plan is een zogenaamde ruwstrook
opgenomen. In de impressies is dat niet
duidelijk naar voren gekomen. Het is de
bedoeling om in het eindontwerp de rand
tussen weg en fietsstrook duidelijk te
accentueren.

Zie beantwoording nr. 29
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Gehele
Hooilandse
weg

Fietspaden beter asfalteren, stoep niet.
Fietspaden met stenen of tegels zijn
gevaarlijk. Er is geen 'racefietser' die er
overheen fietst. Fietspaden in andere kleur
asfalt. Kabels liggen alleen onder de trottoir.

Binnen het project is juist gekozen om een
meer dorpse uitstraling te realiseren. De
intensiteit van de N363 is zodanig dat een
aparte fietsvoorziening eigenlijk niet
noodzakelijk is. Toch is hiervoor wel gekozen
en in de uitvoering met strak-stone.

Dit is niet mogelijk a.g.v. kabels en
leidingen en riolering.

32

Hooilandse
weg
algemeen

Als een boom planten 1000-2000,- extra
kosten met zich meebrengt, zouden er dan
lantaarnpalen tussen de heg kunnen staan
i.p.v. een boom

het plan voorziet in het realiseren van een
dorpse uitstraling waarin ook groen is
opgenomen. Zoals het plan nu is ontworpen
past de kostenraming binnen de beschikbare
middelen. De openbare verlichting is een
apart onderdeel waar de gemeente
Eemsmond een plan voor gaat maken.
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Gehele
Hooilandse
weg

Véél meer zebrapaden tegen het té hard
rijden!!

zie volgnummers 2

Op basis van de huidige normen
heeft de gemeente Eemsmond
een verlichtingsplan opgesteld.
Daarnaast voorziet het plan in het
realiseren van een dorpse
uitstraling door middel van de
aanleg van groen (hagen en
bomen).
Zie beantwoording nr. 2

47

34

hele weg op opritten naar huizen aanpakken: nu te
diverse
scherp. de stenen worden glad in winter.
plaatsen
moet een zebrapad bij Radsweg komen.
Vrachtauto's moeten draai ruimte hebben
om op erf te komen. Er moeten meer insteek
parkeren plaatsen zijn. Bij nieuwe station
hele oversteek en steenwerk wordt glad in
wintersnelheid aanpakken goede verlichting
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Fietspad
kruisingen
met
Hooilandse
weg

zie volgnummers 2

Vanaf oosteinde ca. 200 meter voor kruising
Laanweg/Zr. Kortestraat tot zijstraat
Prinsenhof een 30 km/zone instellen. Deze
kaarsrechte weg van 6 meter breed wordt
weer net als voor de huidige reconstructie
een racebaan. Wie voelt zich straks
verantwoordelijk voor het 1e
verkeersongeval met dodelijk afloop zoals
we die vroeger ook helaas meerdere keren
hebben gehad?
Hoe en waar worden de parkeerplaatsen
aangegeven?

de N363 is een gebiedsontsluitende weg

Deze zijn nu schuin ingetekend. Kunnen deze
haaks worden gemaakt zodat fietsers
worden gedwongen af te stappen en bewust
moeten kijken voordat ze overstappen. Het
argument om deze schuin aan te leggen
zodat fietsers min of meer worden

zie volgnummers 2

De opritten worden in de nieuwe
situatie beter. Bij de Radsweg
wordt een zebrapad toegevoegd.
De oversteek bij het station wordt
geaccentueerd door middel van
rood asfalt. Daarnaast wordt bij
het station een zebrapad
aangelegd. Het verlichtingsplan
voorziet in verlichting volgens de
normen.
Er komt geen 30 km zone.
Snelheid van verkeer temperen
door middel van maatregelen in
het wegprofiel. Op basis van
metingen/monitoring, gericht
snelheidscontroles houden en
handhaven/bekeuren.

Parkeren kan in de gescheiden
functiedelen op de weg.
In de 'rood-asfaltdelen' kan dit op
het functiedelen en op de weg.
Zie antwoord op nr. 2
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gedwongen om rechts te rijden zal (veel)
worden genegeerd. Het merendeel komende
uit Uithuizermeeden moet aan de oostzijde
(=links) van Roodeschool zijn.
38

plaatsing
bomen/heg
/lantaarnpa
len

Verzoek om deze dusdanig te plaatsen i.c.m.
parkeerplaatsen zodat indien
auto's/vrachtwagens moeten uitwijken
naar/op het fietspad dat zij niet (te) lang
hierop kunnen doorrijden. M.a.w.
ontmoediging om dit te doen zodat men wel
moet afremmen.
Lantaarnpaal bij zebra's

39

Hooilandse
weg

Groot transportverkeer hebben die geen
hinder van de bomen? Worden de klinkers
door wortels opgelicht? Fietsen en
voetgangers gescheiden over de hele
afstand.

Bij het passeren van 2 brede
voertuigen zullen de chauffeurs
wel moeten remmen. Snelheid bij
eventueel uitwijken op de
fietsvoorziening zullen zij dus niet
hebben. Er zijn meerdere hagen
en groenstroken gepland, dus een
vrachtwagen zal niet lang kunnen
doorrijden op de uitwijkstrook.
De rijloper heeft voldoende
breedte. Voorts bestaat de
mogelijkheid om uit te wijken
door toepassing van een schuine
band. Voor wat betreft de wortels
en de klinkers: voorafgaand aan
het planten wordt
grondverbetering toegepast en
daardoor zal van het
omhoogdrukken van de stenen
geen sprake zijn.
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het dorp

Als je in een dorp woont met een provinciale
weg door het dorp ben je slechter af dan dat
je onder de gemeente valt. Daar kan wel een
30 km-zone gemaakt worden en geen
voorangsweg meer (zie Uithuizermeeden)
lachebekjes voor de snelheid om de mensen
bewust te maken.
Graag knipperborden bij het zebrapad
laanweg/zr. kortestraat i.v.m. de school. Als
de automobilisten haast hebben dan gaan ze
wel door het fietspad met alle gevolgen van
dien dan moet je daar net maar fietsen of
lopen en dat gebeurt nu ook. Over de
broodjes. Is hierover nagedacht?
Tussen landbouwbedrijven en het land wordt
de weg in de herfst wel eens vuil van grond.
Dat moet schoongemaakt worden en dat
gebeurt met water en schuiven. Waar
moeten wij dit heen schuiven? Nu gaat het
op het fietspad, wat wij niet meer kunnen
opruimen. Wordt dat in de nieuwe situatie
beter?? dit is bij alle uitritten van het land
Worden de klinkerstroken goed ingelegd
zodat een vrachtauto van 50 ton de boel niet
stuk rijdt en hoe gaat dat met het repareren.

Lachebekjes (snelheidsdisplays)
zijn (tijdelijk) een goede manier
om het verkeer af te remmen. We
verwachten dat het verkeer door
de nieuwe inrichting word
afgeremd. We blijven uiteraard de
snelheid monitoren en mocht
hiertoe aanleiding zijn, dan
kunnen we snelheidsdisplays
plaatsen.
zie verder beantwoording nr. 2

Binnen de provincie Groningen is met
modderprotocol van toepassing. Dit protocol
is leidend waarbij de vervuiler
verantwoordelijk is voor het schoonmaken
van de weg. Afschuiven op het fietspad past
niet binnen dat protocol.

Wegschuiven naar het land en de
rest schoonspoelen met water.

Ja de strak-stone zal goed aangelegd worden Ja de strak-stone zal goed
waarbij rekening gehouden zal worden dat er aangelegd worden waarbij
een overrijdbare strook is.
rekening gehouden zal worden dat
er een overrijdbare strook is.
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43

Oosteinde Roodescho
ol

44

trottoir

45

Hooilandse
weg
Hooilandse
weg

46
47

Het is en blijft een racebaan. Misschien nog
wel meer na de herinrichting! Er wordt
gezegd dat de snelheid gemonitord wordt.
En mogelijk gehandhaafd. Maar men geeft
gelijk toe dat er geen handhavers genoeg
zijn. Dus waarom dan monitoren?
op verschillende locaties is strak-stone
geprojectreed op eigendommen van
aanwonenden

welke acties zijn voorzien aan het riool
naderhand binnengekomen reactie met zorg
over het overrijdbare deel
het weggedeelte tussen Roodeschool en
Oosteinde zou ook een openbare verlichting
moeten krijgen, want dat is nu veel te donker
en dat voelt onveilig aan. Alleen verlichting
nabij de N46 is te weinig. Of moet de
gemeente Eemsmond extra lantaarnpalen
tussen Roodeschool en Oosteinde
verzorgen? Dan moet de gemeente weten
dat deze extra lantaarnpalen nodig zijn.

Bij een reconstructie zoals in Roodeschool en
Oosteinde nu is voorgesteld is het standaard
om voor en na de werkzaamheden te
monitoren.

We blijven monitoren zodat we
harde cijfers hebben over de
gereden snelheden. Op basis van
deze cijfers kunnen we vervolgens
conclusies trekken.
Het huidige trottoir wordt
vervangen door nieuw materiaal.
De gemeente zal in de volgende
fase expliciet kijken naar
eigendomsgrenzen en hoe hier
mee om te gaan
relinen van het riool
Zie beantwoording nr. 29
Tussen de bebouwde kommen van
Roodeschool en Oosteinde komt
geen extra verlichting. Volgens
onze normen is dit hier niet
noodzakelijk
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vanwege de geringe breedte van de weg is
men bang dat grote vrachtwagens en
landbouwvoertuigen nu gemakkelijker de
gedeelde ruimte of het fietspad oprijden.
Want het is nu al zo dat grote vrachtwagens
– wanneer ze elkaar passeren – met de
rechterwielen over de broodjes en daarmee
het fietspad gaan. Want ook nu is passeren
een probleem. Ter plekke van de gedeelde
ruimte in Oosteinde (maar dat speelt
natuurlijk ook in Roodeschool) kunnen
vrachtwagens/landbouwvoertuigen nu
makkelijker even de stoep opstuiven en
daarmee wandelaars/fietsers aanrijden.
Gedeelde ruimte betekent dat mensen ook
dichter langs de weg kunnen lopen als ze
opzij moeten voor fietsers;
de huizen aan de zuidkant (en één huis aan
de noordkant) van de Hooilandseweg staan
dicht aan de weg. In het gedeelte van de
gedeelde ruimte kunnen de fietsers ook
dichter langs de huizen rijden. Dit betekent
dat met de auto van de oprit vertrekken een
beetje gevaarlijk gaat worden. Voetgangers
komen er niet zoveel langs en je kunt nu dan
ook voorzichtig over de stoep achteruit en
krijg je dan zicht op het fietspad en de weg.
Na de herinrichting moet je nu extra
oppassen voor fietsers die nu dichter langs

Zie beantwoording nr. 29

Roodeschool en Oosteinde zijn
dorpskernen waar iedereen een
beetje rekening met elkaar moet
houden. Oppassen voor fietsers
(en al het overige verkeer) moet
natuurlijk altijd.
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de huizen rijden. Dat kan een probleem
worden;
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wat gaat er met het bushokje in Oosteinde
gebeuren. Nu is daar de openbare ruimte
over heen getekend.
het lijkt er op dat de trottoirs op de hoeken
van de Radsweg en de Hooilandseweg
breder worden. Het is vaak al lastig voor
vrachtwagens en grote landbouwvoertuigen
om de Radsweg in te draaien vanaf de
Hooilandseweg. Nu staan er paaltjes die
moeten voorkomen dat het zware verkeer
over de stoep rijdt. Is de verbreding niet
gevaarlijk voor wandelaars op de stoep? Of
komen er weer paaltjes? En hoe zit het met
de veiligheid van de fietsende schooljeugd
die vanaf de Radsweg de Hooilandseweg op
moeten rijden richting Roodeschool?
wie gaat het fietspad of de gedeelde ruimte
in de winter strooien en sneeuwvrij houden?
Nu wordt iemand door de provincie
ingehuurd om het fietspad te strooien en
hier sneeuw te ruimen. De gemeente zal het
overnemen, maar wordt dan alleen een
strook aan de wegzijde gestrooid en niet de

De bushalte in Oosteinde blijft
bestaan.
In het ontwerp zijn de paaltjes
niet opgenomen. Mocht dit
noodzakelijk zijn dan zorgen we
voor een praktische oplossing.

De verantwoordelijke
wegbeheerder zal het strooien van
haar areaal verzorgen.
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rest van de openbare ruimte? Of draaien de
bewoners aan de openbare ruimte hier in de
winter voor op? Is dit al met de gemeente
besproken?
53

bij de op- en afrit van de N46 en van en naar
de Greededwarsweg (parallel aan de N46)
buigen de fietspaden uit. Het is nu al
gevaarlijk als je over de fietspaden rijdt,
vooral ‘s ochtends vroeg. Auto’s (vaak
buitenlandse werknemers in de Eemshaven)
komend uit Roodeschool die naar de
Eemshaven gaan, vergeten vaak of weten
helemaal niet dat fietsers langs de
Hooilandseweg voorrang hebben. Misschien
moeten er vanaf de N46 en op de
Hooilandseweg en Greededwarsweg
verkeersborden komen die de
automobilisten daar op wijzen. De
haaietanden direct voor het fietspad zien ze
mogelijk bij nacht niet. Het is fietsers al vaak
overkomen dat auto’s geen voorrang
verlenen als ze afslaan.

Fietsers hebben inderdaad
voorrang. Verkeersborden
behoren tot de
standaarduitrusting van een
voorrangskruispunt als deze.
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ik zie nu pas dat het voetpad aan de
noordzijde van de Hooilandseweg tussen
Oosteinde en Roodeschool gaat verdwijnen.
Hebben voetgangers/wandelaars geen recht
op een veilige wandeling? Hier lopen ook
moeders met kinderwagens en kleine
kinderen. Ik zou graag willen weten waarom
een dergelijke constructie is bedacht. Er is
altijd een veilig voetpad langs de noordzijde
geweest! En wat betekent vrij-liggend
tweezijdig fietspad met tussenberm? Dat
fietsers van twee kanten over hetzelfde
fietspad mogen fietsen of dat er aan beide
kanten van de weg een fietspad komt?

Voetgangers en fietsers delen hier
wederom het pad. Hier is voor
gekozen omdat er geen ruimte
meer overbleef voor een aparte
voetgangersvoorziening vanwege
de aanleg van het fietspad met de
tussenberm. Een vrij liggend
tweezijdig fietspad betekent dat
er aan beide zijden van de weg
een fietspad komt met een
tussenberm als afscheiding van de
rijbaan.

55

55

Zoals het er nu uit ziet wordt het een mooie
weg voor personen auto’s, maar voor
vrachtauto’s en landbouw verkeer is 6 meter
breed wel aan de smalle kant. Dicht bij
boerderij (nr.14 1) is een passeerhaven, waar
door het vrachtverkeer veel gebruik van
word gemaakt. Daaruit kan geconcludeerd
worden, dat 6 meter breed aan de zuinige
kant is. Het fietspad en voetpad krijgen naar
mijn idee veel ruimte ten opzichte van de
rijbaan, terwijl fietsers en voetgangers naar
verhouding weinig gebruik maken ten
opzichte van gemotoriseerd verkeer. Ik
begrijp dat men de snelheid naar beneden
wil brengen, maar daar zijn ook andere
mogelijkheden voor, zoals matrixborden met
rode en groene smiley’s , waardoor de
snelheid ook zeker naar beneden gehaald
kan worden. Onlangs in de gemeente
Loppersum noch 34 geplaatst. dus zullen ook
wel niet heel erg kostbaar zijn. Mijn idee is
om de rijbaan iets breder te maken en de
gezamenlijke fiets-voetpad iets smaller. Dan
hebben ze nog genoeg ruimte. Als het de
bedoeling is om in het dorp auto’s op de
rijbaan te parkeren en ze doen dat op een
ongelukkige plaats ( tegenover een
groenstrook of boom of lantaarnpaal ) dan
voorzie ik problemen als landbouwverkeer
van 3,50 m. breed daar ook nog doorheen

De rijbaan heeft een breedte van 6
meter en er zijn
uitwijkmogelijkheden, omdat er
een schuine band is voorzien
tussen de rijbaan en de
fietsvoorziening. Op deze manier
kunnen bredere voertuigen elkaar
passeren. Smileys passen we
alleen tijdelijk toe als maatregel
om de snelheid enigszins te
reduceren. Tussen de kommen
van Roodeschool en Oosteinde
komt geen groenstrook, enkel een
groene berm. De weg is tussen de
bebouwde kommen 6,50 meter
breed. Eventueel kunnen
voertuigen uitwijken naar de berm
om elkaar te passeren. We geven
het mee voor het definitieve
ontwerp dat er geen bomen
worden geplant bij de boerderij
op nr. 141.
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moet. Dan is daar geen ruimte van 3,70 m.
om te passeren. Hoe hadden jullie dat
bedacht? Als ik de situatie ter plekke bekijk (
waar landbouwmech.Oosterhof ) komt dan
zie ik daar aan beide kanten van de rijbaan
een beplante groenstrook getekend (
passeerhaven verdwijnt dus) en als twee
landbouwvoertuigen van elk 3.50 m. breed
daar elkaar moeten passeren, dan gaat dat
niet lukken. Als de weg daar terplekke ook
nog eens, tijdens werkzaamheden, onder de
modder ligt en dus regelmatig tussendoor
schoon gemaakt moet worden, d.m.v. een
watertank, dan komt dit onherroepelijk in de
groenstrook terecht. Ik hoop voor jullie dat
de planten daar tegen kunnen. Ik zie ook nog
2 bomen getekend in de groenstrook voor
boerderij (nr.141) . Als wij van ons erf
afrijden met een auto, tractor of ander
zelfrijdend landbouwvoertuig, dan is dit erg
uitzicht belemmerend voor ons. Ben daar
dus ook niet erg blij mee en zie de 2 bomen
daar niet graag verschijnen.
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