
Verkeer	  &	  vervoer	  
	  
	  
Bij	  het	  schrijven	  van	  deze	  dorpsvisie,	  is	  men	  bezig	  het	  kruispunt	  Winsum	  (kruising	  
N384-‐N359)	  her	  in	  te	  richten.	  Wanneer	  dit	  klaar	  is	  in	  2016,	  zal	  het	  busstation	  aan	  de	  
dorpskant	  van	  de	  N384	  komen	  te	  liggen	  en	  dichter	  bij	  het	  dorp.	  Hierdoor	  hoeven	  
fietsers	  en	  voetgangers	  niet	  meer	  de	  drukke	  N384	  over	  te	  steken,	  zodat	  meer	  
verkeersveiligheid	  voor	  voetgangers	  en	  fietsers	  wordt	  verkregen.	  
Tevens	  geeft	  het	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  toegangsweg	  naar	  het	  dorp	  een	  nieuwe	  
inrichting/update	  te	  geven.	  Tegelijk	  met	  de	  herinvulling	  van	  de	  Driehoek	  P.W.	  leane	  -‐	  
Molepaed	  -‐	  Meamerterdyk,	  zou	  de	  entree	  van	  het	  dorp	  opnieuw	  ingericht	  moeten	  
worden.	  De	  entree	  van	  ons	  dorp	  is	  op	  dit	  moment	  geen	  visitekaartje.	  Een	  pleinfunctie	  bij	  
de	  COOP	  en	  de	  te	  bouwen	  commerciële	  ruimten	  zou	  onze	  voorkeur	  hebben.	  
Ook	  de	  doorgaande	  weg	  door	  de	  dorpskern	  (Meamerterdyk/Tsjerkebuorren)	  verdient	  
een	  update.	  Deze	  wegen	  vormen	  geen	  visitekaartje	  voor	  ons	  dorp.	  De	  bomen	  langs	  de	  
Tsjerkebuorren	  zijn	  onlangs	  verwijderd,	  omdat	  de	  gemeente	  de	  riolering	  zou	  
vernieuwen.	  Dit	  is	  echter	  uitgesteld.	  De	  huidige	  situatie	  kan	  echter	  niet	  de	  hele	  termijn	  
van	  deze	  dorpsvisie	  zo	  blijven.	  Wij	  verwachten	  dat	  op	  korte	  termijn	  de	  Tsjerkebuorren	  
opnieuw	  ingericht	  wordt.	  
	  
Zorgen	  baart	  het	  harde	  rijden	  op	  de	  in-‐	  en	  uitgaande	  wegen.	  De	  snelheidsremmende	  
maatregelen,	  zoals	  nu	  ingesteld,	  hebben	  geen	  effect.	  Andere	  maatregelen	  zijn	  nodig.	  
Ook	  is	  er	  een	  toename	  van	  het	  zware	  verkeer	  door	  de	  dorpskern.	  Ook	  al	  is	  de	  rotonde	  
aangelegd	  bij	  het	  industrieterrein,	  zwaar	  verkeer	  komt	  nog	  regelmatig	  door	  het	  dorp.	  Er	  
moeten	  maatregelen	  ingesteld	  worden	  om	  dit	  verkeer	  uit	  de	  dorpskern	  te	  weren,	  denk	  
aan	  “Alleen	  bestemmingsverkeer	  voor	  vrachtwagens”.	  
	  
Het	  openbaar	  vervoer	  door	  en	  langs	  ons	  dorp	  willen	  we	  graag	  zo	  behouden.	  Daarnaast	  
willen	  we	  graag	  mogelijkheden	  voor	  klein	  vervoer	  in	  Winsum,	  denk	  aan	  taxi	  e.d..	  

	  
	  

	  
	  

	  


