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Schouw  Dirksland

Deel 1

Klachten burgers m.b.t. verkeersproblematiek en veiligheid 
n.a.v. enquête



 Deel 1Verkeersituatie 1 Dirksland

Poldersweegje Nieuwe 
situatie. Verkeer vanaf 
Akelei heeft voorrang 
op verkeer vaf 
Geldersedijk.

Voor velen niet duidelijk. Dit 
veroorzaakt gevaarlijke 
situaties



 Deel 1Verkeersituatie 2 Dirksland

Oversteek Havelozeweg- 
Geldersedijk/Boomvliet

Hier wordt te hard gereden



 Deel 1Verkeersituatie 3 Dirksland

Fiets Oversteek Rotonde    
Boomvliet

Het is niet altijd duidelijk wie 
er voorrang heeft.



 Deel 1Verkeersituatie 4 Dirksland

Oversteek zebrapad 
Schelpenpad 

Hier wordt hardgereden.
Onoverzichtelijk wanneer er 
een bus staat.



 Deel 1Verkeersituatie 5 Dirksland

Oversteek zebrapad 
Boezemweg  

Hier wordt hard gereden.
Onoverzichtelijk kruispunt



 Deel 1Verkeersituatie 6 Dirksland

Mozartsingel 
toegangsweg naar 
Gereformeerde kerk   

Geen trottoir. Iedereen moet 
op de rijweg lopen.

Hier wordt te hard gereden.



 Deel 1Verkeersituatie 7 Dirksland

Kruispunt Julianalaan 
Tramweg

Er staan veel auto’s 
geparkeerd op de tramweg 
zodat de bocht naar de 
julianalaan moeilijk te nemen 
is door vrachtwagens

Enkele auto’s zijn daardoor 
beschadigd



 Deel 1Verkeersituatie 8 Dirksland

Hoek Tramweg/ 

Stationsweg. 

Gevaarlijk door geparkeerde 

auto’s aan beide kanten tot 

op de hoek. 

Onoverzichtelijk situatie



 Deel 1Verkeersituatie 9 Dirksland

Rotonde Schelpenpad - 
Korteweegje 

inkom Dirksland. 

Oversteekplaats voor fietsers 
niet duidelijk door bomen. 
Dit veroorzaakt gevaarlijke 
situaties.



Schouw  Dirksland

Deel 2

Bestaande problemen/ knelpunten 



 Deel 2Verkeersituatie 1 Dirksland

Voortijdig aangeven met borden dat het 
ziekenhuisverkeer een andere route 
moeten nemen!
Het bord wordt nog als te laat 
opgemerkt waardoor het zwaar verkeer 
door de Voorstraat gaat of ze negeren 
het bord!



Deel 2Verkeersituatie 2 Dirksland

Achterdorp/ Stationsweg
Het trottoir is te smal op de hoek van 
de Stationsweg door de paal van het 
verkeersbord
Het bord aan de muur bevestigen 
en/ of trottoir verbreden!



Deel 2Verkeersituatie 3 Dirksland

Kruispunt Geldersdijk/ 
Polders-weegje
Bosschages belemmeren het 
verkeer! 

Bewoners verzoeken de  
bosschages te snoeien!

Gedeeltelijk opgelost



Deel 2Verkeersituatie 4 Dirksland

Molenzicht
Bij donker zeer 
onoverzichtelijk i.v.m. 
parkeren auto’s!

Parkeerverbod op deze 
hoek instellen of goede 
verlichting.



Deel 2Verkeersituatie 5 Dirksland

Diepenbrockstraat/ Mozartsingel
Kruising zeer onoverzichtelijk voor met name 
voetgangers naar en van het ziekenhuis i.v.m. 
parkeren auto’s!

Parkeerverbod op de brug is ingesteld. 
Handhaving



Deel 2Verkeersituatie 6 Dirksland

Mozartsingel (Hier rechtsaf) 
Ondanks dat bij binnenkomst duidelijk staat dat men maar 
30 km mag rijden wordt er toch te hard gereden!

Verkeer belemmerende maatregelen nemen!
Ook vanaf de route van de Staakweg!
(richting P4)
Ook richting Boezem ter hoogte van Vroomlande!



Deel 2Verkeersituatie 7 Dirksland

Boezemweg/ Westhavenkade 
Onoverzichtelijke kruising/ bocht!
Gevaarlijk voor voetgangers die hun auto (nog) 
op de Peekaaien parkeren!

Kaai/ Schelpenpad
Ondanks de nieuwe B-weg langs de N215 gaat 
er nog steeds landbouwverkeer door het dorp!

Had opgelost moeten worden met de 
wederom uitgestelde aanpak van de 
havenkom!
Hoe verder?

Spiegel?



Deel 2Verkeersituatie 8 Dirksland

Vroomweg
Wordt nog steeds te 
hard gereden!
Verkeer belemmerde 
maatregelen gevaarlijk 
voor fietsers!

Aanpassen?



Deel 2Verkeersituatie 9 Dirksland

Schelpenpad
Gevaarlijke oversteekplaats als er 
geparkeerd wordt net voor het zebrapad!

Parkeerverbod maken voor het 
zebrapad zodat de automobilist goed 
uitzicht heeft!



Deel 2Verkeersituatie 10 Dirksland

Voorstraat
Invalide parkeerplaats voor het oude 
gemeentehuis

Deze verplaatsen naar dokter 
Graafland! 



Deel 2Verkeersituatie 11 Dirksland

Philipshoofjesweg
(vanaf de kruising met de Bosweg)
Er wordt nog steeds te hard gereden!

Verkeer remmende maatregelen 
nemen!



Deel 2Verkeersituatie 12 Dirksland

Korteweegje
(vanaf de Onwaardsedijk)
Er is geen veilig trottoir naar te centrum van het 
dorp!

Het trottoir aan de linkerzijde verbreden 
i.c.m. m verkeer remmende maatregelen!



Deel 2Verkeersituatie 13 Dirksland

Poldersweegje
Ondanks de verkeersremmende 
maatregelen (niet geheel effectief) 
wordt nog steeds te hard gereden!

Trottoir aan de linkerzijde maken 
opdat bewoners veilig het erf 
kunnen verlaten 



Deel 2Verkeersituatie 14 Dirksland

Begonia/ Acacia
(langs Prins Mauritsschool)
Er wordt nog steeds te hard gereden!

Verkeer remmende maatregelen nemen!



Deel 3Schouw  Dirksland

Deel 3 

Opgeloste problemen/ knelpunten 



Deel 3Verkeersituatie Dirksland

Boezemweg
Bord fietspad is alleen 
zichtbaar vanuit de 
stationsweg!

Bord 90 graden draaien 
c.q. twee borden?

Opgelost.



Deel 4Schouw  Dirksland

Deel 4

Niet toegekende oplossingen vanuit de gemeente 



Deel 4Verkeersituatie 1 Dirksland

Kruispunt Kapoenstraat/ 
Voorstraat/ Ring
Kruispunt is onoverzichtelijk!
Regelmatig bijna botsingen 
met verkeer van rechts!

Spiegel aan lantaarnpaal 
bevestigen!



      Deel 3Verkeersituatie 2 Dirksland



Verkeersituatie Dirksland

EINDE
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