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Doel

Het doel van de bijeenkomst is van gedachten te wisselen over de verkeerssituatie op de Schaarsezeedijk tijdens de uitvoering van de dijksverbetering.

Huidig gebruik

De Schoorsezeedijk is een openbare weg waarvan veel fietsers gebruik
maken. De lengte van de fietsroute onderlangs de zeekijk vanaf "centrum
Hansweert tot de Nieuwe Schaarseweg bedraagt ca. 3,25 km. Ten behoeve van het fietsverkeer is in het verleden een verkeersbesluit genomen, inhoudende een beperking van autoverkeer gedurende bepaalde
bloktijden.
Tijdens de uitvoering van het project moet zwaar verkeer gebruikmaken
van de Schaarsezeedijk voor het transport van blokken en klei. De periode van uitvoering staat gepland van 1 april tot 1oktober 2000.
Het zwaar verkeer zal conflicteren met het fietsverkeer.

Maatregel

De aanwezigen zijn het er over eens, dat de Schaarsezeedijk gedurende
de uitvoering van het dijkswerk moet worden afgesloten voor alle verkeer,
uitgezonderd bouwverkeer en bestemmingsverkeer. Dit is voor alle verkeersdeelnemers duidelijk.
Voor het fietsverkeer dient een bewegwijzering aangegeven te worden
voor de vervangende route (Maartenboersweg, Steenweg, Zandweg,
Nieuweschaarseweg, lengte route 4,1 km). Het bezwaar van de geringe
meerlengte van de vervangende fietsroute weegt niet op tegen de verkeersonveiligheid bij het openhouden van de bestaande route.

Verkeersbesluiten

Omdat de afsluiting langer duurt dan een. periode van meer dan 4 maanden dient een verkeersbesluit te worden genomen. Het bestaande verkeersbesluit zal worden ingetrokken en een nieuw verkeersbesluit wordt
genomen.

Waterschap

Omleiding

De omleidingsroute

Waterschap

voor fietsers wordt aangegeven.

•. \\\\\n\[! m\\~1 \\\\11\\ 11\\\11\\\1\1\\\11\\I~\II\\\
.

004706

2000 PZOT-V-00025

jer 1 Besprekingsverslag

\11\

inv

nr. 1 transportroute

:
.

dijkverbeh

I

,

Info

-

_/-ci

De bewoners op de hoogte stellen van de te nemen verkeersmaatregel. Waterschap,
middels een info avond. Tevens kan vermeld worden dat na de uitvoering
dorpsraad,
van het werk de op de buitenberm aan te brengen werkweg als recreatierijkswate rfietspad gebruikt mag worden.
staat
Diverse persberichten (start, verkeersmaatregelen,
in de lokale bladen op laten nemen.

Schade aan
wegen

voortgang) periodiek

Alvorens met het werk wordt aangevangen zullen van de waterschaps en gemeentewegen, die als transportroute gebruikt worden, de nulfase
middels een globale visuele inspectie worden vastgelegd.
Na afloop van het werk worden de wegen weer opgenomen en wordt de
schade bepaald. De schade wordt hersteld door en op kosten van het
Rijk.

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat, waterschap, gemeente

