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Toezegging provincie kruispunt N216 Goudriaan
Op de informatieavond over groot onderhoud van de N216 heeft de
provincie toegezegd om in 2016 met een oplossing te komen voor de
kruising in de N216 bij Goudriaan. Maandag maakte de provincie
bekend dat er voorlopig geen zogenaamde ‘linksaffer’ komt bij
Goudriaan. Daarmee dreigde de langlopende discussie tot een slechte
slotsom te komen.
Al meer dan tien jaar hopen inwoners van Goudriaan, vertegenwoordigd in de Klankbordgroep
Goudriaan, en de gemeente op een duurzame en veilige oplossing voor de N216 ter hoogte
van Goudriaan. Dagelijks steken op deze plek honderd scholieren op een onveilige manier
over. In deze jaren hebben diverse aanpassingsmogelijkheden de revue gepasseerd, van
kleine aanpassingen en een rotonde tot een baan voor afbuigend verkeer, de ‘linksaffer’.
Aanvankelijke teleurstelling
Na veel constructieve gesprekken tussen provincie, Klankbordgroep en gemeente zijn
verwachtingen gewekt dat de ‘linksaffer’ binnen een redelijke termijn van ongeveer 1 jaar
gerealiseerd kon worden. Weliswaar niet direct met de reconstructie van zomer 2016, maar
na een nieuwe aanbesteding voor deze werkzaamheden. Deze plannen leken na het besluit
van maandag definitief van de baan. Wel worden tijdelijk maatregelen genomen om de
verkeersveiligheid enigszins te verbeteren op het kruispunt.
Wethouder van verkeer Kees Boender: “Er waren dan ook verontwaardigde reacties uit de
Klankbordgroep.” Piet Vat, kernwethouder van Goudriaan: “We nemen onze inwoners, die zich
vertegenwoordigen in de Klankbordgroep, heel serieus. We hechten als gemeente aan hun
inbreng.”
Provincie realiseert oplossing in 2018
Op de informatieavond erkende de provincie dat een aanpassing van het kruispunt nodig is.
Medio 2016 zal hiervoor een plan ontwikkeld zijn. Op dit moment zijn de financiën
ontoereikend om aanleg van een rotonde of “linksaffer” gelijktijdig met het groot onderhoud
uit te voeren. In 2016 zal de provincie met een oplossing hiervoor komen. De Provincie
verwacht in 2018 het kruispunt te kunnen wijzigen. Het gemeentebestuur is blij met de
toezegging van de provincie, dat in 2018 een veilige oversteek voor verkeer vanuit Goudriaan
wordt gerealiseerd.
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