
Blijdenstein:

Aanleiding: 
Verzoek van bewoners om een gedeelte van Blijdenstein als 30 km/uur zone in te richten ivm. overlast (-snelheid) 
van het dagelijks verkeer. 

Huidige situatie
Het traject vanaf de provinciale weg, N375 tot en met de bebouwde kom 30 km/uur zone op de Kerweg/ Hoge 
Akkers te Ruinerwold is 1,5 kilometer lang. 

N375; 80 km/uur, 
Broekhuizen; bord A1, 60 km/uur (zone), 
Blijdenstein (bebouwde kom bord H1) 50 km/uur, 
Kerkweg; 50 km/uur, 
Kerweg/ Hoge Akkers; Bord A1, 30 km/uur (zone).

Het gedeelte van de bewoners dat men wil herinrichten als een 30 km/uur zone is ongeveer 150 meter lang. 
Dit betreft Blijdenstein perceel 9 tot en met de begraafplaats Blijdenstein thv. perceel 4. 

Gewenste situatie (bewoners)
N375; 80 km/uur,
Broekhuizen; 60 km/uur (zone),
Blijdenstein (bebouwde kom bord H1) 30 km/uur, 
Kerkweg; 50 km/uur,
Kerweg/ Hoge Akkers; bord A1, 30 km/uur (zone).

Als je dus de huidige situatie gaat aanpassen naar de door de bewoners gewenste situatie krijg je een erg 
afwisselend beeld (gezien vanaf de N375) van 80-60-30-50-30 km/uur op een relatief kort stukje weg. 
De huidige situatie (gezien vanaf de N375) van 80-60-50-30 km/uur is veel logischer en komt overeen met de 
weginrichting. 
Ik zie twee bezwaren ten aanzien van een eventuele aanpassing van de snelheid op genoemd traject;

1) De wegindeling zal dan aangepast moeten worden naar een 30 km/uur zone inrichting. 
Het volstaat niet om daar alleen maar een bord A1zb 30 km/uur te plaatsen.
 
2) Handhaving is niet mogelijk gezien de minimale afstand tussen bord (30 km/uur) een het meetpunt. 

Als je 80 meter na het bord de snelheid mag meten is dat van twee kanten gezien 80+80= 160 meter en 
dat is langer dan het traject waar het hier om gaat. (zie tabel)

De minimale afstanden tussen gebod en meetplaats zijn;

Snelheid (km/h) Snelheid (m/s) Gehanteerde afstand (meters)

15 4 40

30 8 80

50 14 140

60 17 170

70 19 190

80 22 220


