
Reacties Bewoners Ervaring
472392 Straat is rustiger, veiliger en er rijden geen auto's op de trottoirs
472419 Zeer enthousiast. Chaos is verleden tijd en geen auto's / vrachtauto's op trottoirs. 
472486 Erg tevreden. Geen opstoppingen, minder drukte en minder toeterende automobilisten en frustratie bij weggebruikers.
472493 Erg positief. Toename verkeersveiligheid, minder sluipverkeer, geen passerende auto's via trottoirs. Geen chaos gepaard met verkeersruzies meer.

472640 Noodzakelijk! Zeker gelet op de geplande bomenkap dat rijden via trottoirs nog beter faciliteert. Totale verkeersbeeld en veiligheid is zeker verbetert.

472705 Het probleem speelt alleen tijdens schooltijden.
480547 Drukte Oude Posthuisstraat is fors toegenoemen. Eenrichtingsverkeer lokt sneller rijden uit en is niet nodig. Foutparkeren vond ook tijdens de proef plaats.
482117 Geslaagde proef. Doorstroming niet meer belemmerd door onverwachte tegenliggers. Geen gevaarlijke manoeuvres via trottoirs. Fietsers niet meer in de knel met automobilisten.
483736 Sinds stoppen van de proef zijn er direct weer onwenselijke situaties op. Tijdens de proef was het aanmerkelijk rustiger. 
472633 Proef is zeer geslaagd. De situatie is rustiger en veiliger geworden. 
473910 Eenrichtingsverkeer gaf duidelijkheid en rust. Sinds het stoppen van de proef is de situatie weer terug bij af en onrustig. 
473911 Positief. Rustiger verkeersbeeld. Meerlanden moet voor het legen van de vuilnisbakken tegen het verkeer in rijden, overigens niet tot problemen geleid.

- Prima idee en wat mij betreft verdient het definitieve opvolging. Het heeft geleid tot een rustiger, overzichtelijker & veiliger verkeersaanbod (en gedrag) vooral tijdens het halen en brengen.
- Mijn ervaringen met de proef zijn zeer positief. Veel rustiger en overzichtelijke verkeerssituatie zonder verkeersopstoppingen en geen rijdende auto’s meer op het trottoir.

485434 Zie zienswijze.
484837 Zie zienswijze.

- Zie zienswijze.

Reacties Ouders leerlingen Icarus Ervaring
anoniem Prima
anoniem Veel beter dan voorheen. We hebben nog geen gevaarlijke situatieschets ervaren, in tegenstelling tot voor de pilot.
anoniem Een verbetering t.o.v. tweerichtingsverkeer.
anoniem Het is veel rustiger en overzichtelijker in de straat. Wel vraag ik me af of de één richting mogelijk de andere kant op handiger zou zijn, omdat de Blekersvaartweg ook al éénrichting naar de kerklaan is.
anoniem Positief! Veel rustiger
anoniem Prettig dat er geen verstopping meer is door tegenliggers die elkaar moeten passeren. 
anoniem Heel erg prettig. Het was gewoon te druk en gevaarlijk met twee richtingen. 
anoniem Zeer positief! Het maakt de hele verkeerssituatie een stuk overzichtelijker en veiliger.
anoniem Goed, rustiger en minder gevaarlijke situaties van auto’s die de stoep opmoeten om elkaar langs te laten.
anoniem
anoniem Verbetering.
anoniem Sterke verbetering, hoewel verbodsbord af en toe genegeerd of niet gezien wordt.
anoniem Het is er absoluut veiliger op geworden, en het gevoel ook minder druk. Positief is eveneens minder schade aan de geparkeerde auto’s, doordat er niet meer (te krap) gepasseerd wordt.
anoniem Enorme verbetering. Veel minder onrust tijdens de piekmomenten van halen en brengen. Ook met de fiets vanaf de kerklaan de van lennepweg inrijden voelt nu veel veiliger.
anoniem Een wereld van verschil! de situatie is overzichtelijker, rustiger en dus veiliger geworden
anoniem Ik ben blij met deze aanpassing. Het geeft meer rust in de straat.
anoniem Goed, alleen niet iedereen houdt zich eraan er wordt alsnog regelmatig verkeerd gereden.
anoniem Het is een stuk rustiger maar er moet wel gehandhaafd worden want er zijn nog veel te veel mensen die toch tegen het verkeer in rijden.
anoniem Geweldig! Veel veiliger en rustiger.
anoniem Zeer positief, geen gevaarlijke situaties meer meegemaakt met auto's die elkaar nauwelijks kunnen passeren en half de stoep op moeten rijden tussen de naar school gaande kinderen door.
anoniem Al veel beter, nu nog iets doen met de fietsen.
anoniem Het geeft een veel rustiger en voorspelbaarder beeld in de straat.
anoniem Heel goed! Het is een enorme verbetering voor de veiligheid.
anoniem Super, veiliger voor iedereen. En minder stres
anoniem Voor ons persoonlijk erg onhandig, er zijn nu 2 straten van waaruit je naar de kerklaan kunt rijden vanaf de Koediefslaan maar geen enkele die ernaartoe leidt zonder over de Binnenweg of de Herenweg.
anoniem Liever de rijrichting de andere kant op. Wanneer je nu richting de lanckhortlaan wil moet je of via de kruising zandvoortselaan of via de binnenweg. Beide zijn geen prettig alternatief.
anoniem Éénrichting is prima. Maar graag de éénrichting de andere kant op. Dus visa versa.
anoniem Vooral houden zo. 
anoniem Heel erg onhandig. 
anoniem Ik vind het een goede zaak, het is nu fijner en veiliger fietsen!
anoniem Een verademing! Mijn jarenlange angst dat ik iemand over het hoofd zag en/of dat mijn kinderen iets zou overkomen is weg. Laten we het ajb zo houden!
anoniem Er is nog wel eens verwarring over omdat autobestuurder niet bekend is met nieuwe verkeerssituatiMaar goed, dat is als het goed is tijdelijk. 
anoniem Goed. 
anoniem Veel meer rust, veiligheid en overzicht in de straat
anoniem Positief, het is een stuk overzichtelijker en veiliger geworden. 
anoniem Perfect!!!! Veel veiliger voor de school dan eerst.
anoniem Positief. Rustiger. Veiliger en prettiger. Al lijkt het nog niet voor alle autorijders duidelijk. Nog best wel wat “spoorverkeer”
anoniem Prima, veel rustiger en prettiger
anoniem Fantastisch! Dit is een grote stap in verkeersveiligheid en benutten van de ruimte. Het ontmoedigt mij zelfs ook nog om met de auto te komen. Goede zaak!
anoniem Ik ervaar de eenrichtingsverkeerssituatie prettig. Naar mijn idee veiliger en rustiger in de burgemeester van Lennepweg
anoniem Goed en tevreden. Er is veel minder gedoe, en als er iemand toch de straat in rijdt is het duidelijk wie in de fout gaat. Ik voel me veiliger als ik met de kinderen de straat in fiets
anoniem Prima
anoniem Positief, veel overzichtelijker
anoniem Ik vind het een grote verbetering. Er ontstaan minder gevaarlijke situaties, auto's reden voorheen dikwijls de stoep op wanneer ze elkaar passeerden. Nu zie ik dat niet meer gebeuren.
anoniem Prettig, minder gedoe in de straat
anoniem Heel positief! De verkeerssituatie is daardoor veel overzichtelijker en dus veiliger geworden ਏ
anoniem Stuk overzichtelijker en minder / geen auto’s op de stoep. Heel fijn dus!
anoniem Veel veiliger en minder drukte bij de ingang van de school. Straat is een stuk rustiger en overzichtelijker op deze manier. Waardoor de kindjes er ook zelfverzekerder op hun eigen fietsje rijden.
anoniem Prettig tussen 08:00 - 09:00 en 14:00 - 15:00, maar verder zeer ongemakkelijk.
anoniem Ik ben er erg tevreden mee. Het is een stuk rustiger rijden op deze manier.
anoniem Prettig, veel overzichtelijker, en dus veiliger vooral voor de jonge kinderen op de fiets
anoniem Heel positief! Minder drukte door auto’s met name in de ochtend en veiliger bij het oversteken. Kortom, graag definitief maken.
anoniem De verkeerssituatie is een stuk verbeterd, er zijn nog wel wat automobilisten die de borden niet lezen
anoniem Zeer positief! Sinds de invoering is de veiligheid rondom school aanzienlijk verbeterd. Geen gevaarlijke situaties zoals kinderen die bekneld raken tussen twee auto’s. Er heerst rust op de drukke momenten.
anoniem Heel positief! De weg is veel rustiger, overzichtelijker en veiliger geworden. Geen rijdende auto’s meer op de stoep.
anoniem Goed idee! Fijner, rustiger en veiliger.
anoniem Prima. Het is nu veel veiliger voor de kinderen en rustiger.
anoniem Positieve verandering. Veel overzichtelijker en rustiger.
anoniem Zeer positief, het is veel rustiger en overzichtelijker en veiliger geworden!
anoniem Goed, graag zo houden.
anoniem Eenrichrings verkeer is prima. 
anoniem Veel beter, rustiger en veiliger in de straat. 


