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De avond was goed georganiseerd. De leiding was in handen van Guido 
Schreuders, projectleider van de provincie. 
De bedoeling was als eerste alle bezwaren en zorgen, opmerkingen en meer van 
alle belanghebbende aanwezigen aan te horen en inventariseren.
Er is nog geen vaststaand besluit gevormd over de uitvoering en exacte locatie van 
diverse oversteken, tunnel en fietsbruggen. 
Alle klankbordgroepen hebben aan mogen geven waar de voorkeuren en bezwaren 
lagen en er was voldoende ruimte voor ieder om ideeën te opperen of opmerkingen 
te plaatsen.
Bureau Genosius gaat aan de hand van alle opmerkingen diverse mogelijkheden 
uitwerken zodat deze bij de volgende bijeenkomst ingezien en besproken kunnen 
worden. Denk daarbij bijv aan te volgen traject van de fietsbrug bij de oversteek 
Total tankstation, of dat dit toch een tunnel moet worden.
Ook het traject van de tunnel onder de randweg door nabij de Randwegbrug heeft 
meerdere opties, er werd zelfs door diverse mensen geopperd om onder de brug 
door te gaan, kort langs de kanaaloever.
De diverse ideeën en opties worden uitgewerkt zodat ze visueel zijn volgende keer.

De verkeerswerkgroep heeft voor de volgende punten extra aandacht gevraagd:

de tunnel zal goed gebruikt gaan worden, vele fietsers zeker vanuit Budschop en 
Ospel zullen niet door het dorp fietsen naar de fietsbrug maar de tunnel nemen, 
deze moet dit verkeer wel goed aankunnen

goede toegankelijkheid voor ouderen en veiligheid bij nacht

hoe om te gaan met de te verwachten vele voetgangers die ook van de tunnel 
gebruik gaan maken ( niet wenselijk op het fietspad)

ook voor en na de tunnel zal het noodzakelijk zijn voetgangers en fietsers te 
scheiden.

hoe om te gaan met het fietsverkeer van de snelfietsroute dat ook van de tunnel 
gebruik gaat maken. (volgende keer is ook iemand van de snelfietsroute aanwezig)

Het te verwachten toenemende sluipverkeer tijdens de werkzaamheden krijgt 
volgende keer aandacht.


