Aan de gedeputeerde staten van de Provincie Groningen,
t.a.v. dhr. M. Boumans
c.c. Afdeling Verkeer en Vervoer, t.a.v. dhr. J.E. de Jong
Postbus 610
9700 AP Groningen
Warfhuizen, september 2013.
Sinds kort is uit onvrede met de huidige situatie Lijn 30 in het leven geroepen: een locale actiegroep
met het doel om van de Baron van Asbeckweg door Warfhuizen een, voor alle gebruikers, veilige weg
te maken.
De opknapbeurt van de N983 in 2012 was onder meer hiervoor bedoeld alsmede om de overlast
voor bewoners te verminderen. Deze doelen zijn niet bereikt. In tegendeel: in plaats van SHARED
SPACE blijkt de mooie weg voor veel autobestuurders SHARED RACE, een “overzichtelijke snelweg” die
onveiliger geworden is dan vóór die prachtige opknapbeurt! Kinderen kunnen nog niet veilig buiten
spelen en wandelaars zijn hun leven soms niet zeker doordat er op de trottoirs wordt geparkeerd. De
door de ‘deskundigen’ aanbevolen scheve stoepranden nodigen automobilisten uit om via het trottoir
in te halen. Kortom auto’s rijden en parkeren over de stoep, terwijl voetgangers moeten uitwijken naar
de rijweg. Hoe ver kan SHARED SPACE gaan?
Voor een deel van de bewoners van de Baron van Asbeckweg zijn de trillingsklachten verbeterd,
maar voor de bewoners op de wierde geldt dit absoluut niet; zij zijn de dagelijkse aardbevingen meer
dan zat. Het zware en snelle (vracht)verkeer veroorzaakt meer trillingen dan voorheen en zelfs schade
aan de huizen.
In plaats van passief af te wachten terwijl er aan een oplossing van buitenaf wordt gewerkt, gaat een
groepje bewoners met vriendelijke activiteiten proberen het doorgaande verkeer zich bewust te laten
worden van het effect van hun rijgedrag. Deze activiteiten gaan volgens een vaste ‘dienstregeling’ en
een vaste route. Vandaar de naam Lijn 30
Lijn 30 heeft contact met Vereniging Dorpsbelangen Warfhuizen, die de formele gesprekspartner is
en blijft over gekende problemen rondom de Baron van Asbeckweg. Wij hopen met onze activiteiten
de aanpak van de problematiek te bespoedigen. Lijn 30 heeft ook contact met Veilig Verkeer Nederland, de Gemeende De Marne en met de politie.
Wij zullen u van iedere activiteit op de hoogte stellen (evenals de pers, politie, Veilig verkeer Nederland en de gemeente) en u wordt steeds van harte uitgenodigd aanwezig te zijn of mee te doen.
Bovendien nodigen we u uit om kennis met ons te maken. Immers, ons doel – een veiliger en
leefbaarder Warfhuizen – dient volgens ons ook uw doel te zijn. We zien uw reactie dan ook met
vertrouwen tegemoet.
Met vriendelijke groet, namens Lijn 30,
Henny Verboom, Baron van Asbeckweg 6 , 9963 PC Warfhuizen , Tel: 0595572066
E-mail: heny.verboom@xs4all.nl
PS: Volg onze plannen op www.lijn30.nl.

