Onderstaand de opmerkingen van inwoners die het gevaarlijk en te druk vinden en die er deze
opmerkingen bijgeschreven hebben op het formulier of in hun email.
Het zijn 45 opmerkingen van evenveel adressen. E-mails en papier op verzoek te bekijken.
======================================================================
Wij hebben net een baby gekregen en vinden het gewoon eng om over de dijk te wandelen. Hebben
al een aantal keer de berm in moet vluchten
Wandelen is niet mogelijk. Wielrenners negeren de 1,5 meter volledig , gaan ook best wel
gevaarlijk hard en dat geldt ook voor motoren.
Opmerkingen: geldt op alle weekenden niet alleen nu tijdens de Corona periode
In de zomer is er ook veel overlast van boten!!!!!

Het is als je als bewoner even over je eigen dijk wilt wandelen bijna niet te doen altijd 1,5m afstand
te blijven houden tov al dat verkeer.
Ook passeren de wielrenners anderen weg gebruikers zo dicht bij dat ze je bijna aanraken.
Waarom moeten motoren zo’n lawaai maken?
Af en toe handhaven!
Onmogelijk om op veilige manier te wandelen langs de dijk
heb tijdens het hardlopen een aantal keren in de berm moeten springen voor auto's of
racefietsers. Ik mijd nu de dijk in het weekend
kan eenrichtingxverkeer voor de Oostzijde uitkomst bieden?
Geweldig dat er actie ondernomen wordt! Wij komen al jaren in het weekend niet meer langs
de Kromme Mijdrecht. Te gevaarlijk.
drukte en overlast ervaren wij ook al voor de crisis in de weekenden
betonnen wand de Rooy is klankbord, oorverdovend geluid motoren. Buiten zitten in je eigen
tuin is onmogelijk.
Wij fietsen ergens anders
Soms te druk maar niet gevaarlijk. Af en toe te snel. Vooral wielrenners kijken niet goed uit.
Ik ben heel blij met de brief welke ik heb ontvangen met onderwerp zoals bovengenoemd is.
Ook ik maak me ernstig zorgen over überhaupt hoe snel er gereden wordt over onze dijk
Heel goed initiatief !
Wij zien dat het soms wel druk is, maar hebben daar op de tijdstippen dat wij daar wandelen
geen last van. Wij kunnen ons voorstellen dat de bewoners aan de dijk er wel last van
hebben.
er wordt ook geen rekening gehouden met verkeer van rechts, uit de Merelslag

Wielrenners zijn te snel
af en toe gevaarlijk, maar het loopt meestal goed af
Overlast geldt ook voor Westzijde en Kade (Zevenhoven/Nieuwkoop)
Hoe meer wegen er afgesloten worden hoe drukker het wordt op de rest van de overige
wegen en zeker in deze tijd moeten we “spreiden”.
Het is zeker te druk, altijd al maar zeker in deze periode. Dat blijkt ook uit de recente
ongelukken op diverse plekken. het houden van 1,5m afstand nagenoeg niet mogelijk
geen herrie en gevaar voor de inwoners
Hier is de kil in trek vanwege de bocht
vooral de wielrenners zijn gevaarlijk: te hard, niet opletten, door rode licht. Met name bij de
brug gevaarlijk voor kinderen
heel veel geluidsoverlast van motoren vooral!
En de borden die er nu staan, dat auto’s 1,5 meter afstand moeten houden van fietsers is
belachelijk.
vooral te hard gereden door groepen wielrenners en motoren
op de stukken waar de maximum snelheid 60 is, wordt het gas vaak opengegooid, terwijl
ook daar scherpe bochten met slecht uitzicht is. Regelmatig zijn er bij ons (vlak voor zo’n
bocht) bijna-aanrijdingen met wielrenners, auto’s en motors.
het is vaak druk, niet alleen in het weekend, maar niet afsluiten. Als iedereen zich netjes
gedraagt zal het beter gaan
vooral snelheid een probleem. Maar anderen mogen ook genieten van ons mooie dorp
niet alleen gevaarlijk en te druk, ook lawaai van de motoren is overlast
Het zal eens tijd worden
Wij worden in de weekenden geterroriseerd door de cabrio's en motors
vooral motoren rijden sommigen alsof ze op een circuit rijden
ze rijden al jaren veel te hard, en wat dacht u van vrachtverkeer!
er moet zeker eerst een dode vallen. Grijp in! Het is niet leuk meer! Flitsers!
Het is echt absurd wat hier de laatste weken gebeurt

De snelheid mag naar beneden, lang rechts stuk =gas open. Meer met elkaar rekening
houden.

waarom wel afsluiting Meije en Ronde Hoep en niet opwegen waar bewoners zeer veel
hinder ondervinden
Ik vind het wel gevaarlijk omdat er te snel wordt gereden. Bijna niemand houdt de 30 km aan
en let alleen op eigen belang en heeft geen geduld.
Hopen op rust en veiligheid
Motoroverlast
Ze rijden hier als gekken. Wij hopen dat de gemeente deze problemen nu eens serieus gaat
nemen.
Ik hoop echt dat we nu een keer gehoord worden door de gemeente. Ik heb zelf al contact
gehad over deze kwestie en ben zeer dankbaar dat jullie dit oppakken!

