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Praktijkproef belijning 
� etsstroken Paltzerweg
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De Belangenvereniging Den Dolder werd onlangs 
door de Provincie Utrecht geïnformeerd over een te 
houden praktijkproef met nieuwe markeringen van 
de � etsstroken op het deel van de Paltzerweg ge-
legen tussen de Tolhuislaan en de gemeentegrens 
met De Bilt, dat al weer enkele jaren geleden werd 
gereconstrueerd. Hierbij zullen enquêtes worden ge-
houden zowel voor als na de wijzigingen. Het eerste 
enquêteformulier is beschikbaar op internet vanaf 5 
maart a.s. Hieronder de tekst van het bericht zoals wij 
dat ontvingen.

Op het deel van de Paltzerweg tussen huisnummers 161 
tot en met 203 wordt in april de bestrating (belijning) 
van de � etsstroken aangepast. Dit in het kader van een 
praktijkproef van de provincie Utrecht waarin onderzoek 
wordt uitgevoerd naar betere wegmarkering (belijning) 
voor � etsstroken en � etspaden in de provincie Utrecht. 
Tezelfdertijd worden ook proeven gedaan in de gemeen-
te De Bilt op de Biltse Rading, het Beukenlaantje en de 
Soestdijkseweg Zuid. Het uiteindelijke doel is om met de 
vormgeving van � etspaden, deze veiliger en comforta-
beler te maken voor � etsers, automobilisten en andere 
weggebruikers.

Omdat het een praktijkproef betreft, horen we graag uw 
ervaringen met de rijbaan voordat de aanpassingen wor-
den aangebracht. Ook na de aanpassingen (die in april 

worden aangebracht) zal naar uw ervaringen worden 
gevraagd. Alvorens de aannemer de werkzaamheden 
uitvoert, worden de aanwonenden door de aannemer 
per brief nader geïnformeerd.

Voor de praktijkproef zijn we geïnteresseerd in de erva-
ringen van � etsers, automobilisten en andere wegge-
bruikers die over dit deel van de Paltzerweg � etsen of 
rijden.
Wilt u uw mening geven over deze � etsstroken bij u in 
de buurt, zodat deze veiliger en comfortabeler gemaakt 
kunnen worden? Doe dan voor 31 maart mee met de en-
quête op www.mijn� etspad.nl.

Door middel van dit enquêteonderzoek willen we de ge-
bruikerservaringen onderzoeken. Daarnaast wordt on-
derzoek gedaan naar de positie op de weg van � etsers en 
automobilisten. Hiervoor wordt begin maart een camera 
verkeersonderzoek geplaatst aan de boskant van de Palt-
zerweg gericht naar het oosten. Voor het waarborgen 
van de privacy, worden de weggebruikers automatisch 
onherkenbaar in beeld gebracht. Vanzelfsprekend wor-
den deze beelden alleen voor het onderzoek gebruikt.

Heeft u vragen over de praktijkproef met de aangepas-
te belijning, dan kunt u vanaf 6 maart contact opnemen 
met info@mijn� etspad.nl.

Jhs

In het kader van de komende gemeenteraadverkiezingen op 21 maart organiseert de Belangenvereniging Den 
Dolder weer een verkiezingsdebat in Sociaal en Cultureel centrum De Kameel, Dolderseweg 167, op vrijdag 2 
maart a.s. om 20:00 uur (zaal open 19:30).

Het debat wordt geleid door onafhankelijk voorzitter Remco Bontenbal en de aan de verkiezing deelnemende 
partijen zijn vertegenwoordigd door hun lijsttrekkers. U bent allen van harte uitgenodigd en wij hopen op een 
interessant en stevig debat net als vier jaar geleden. De afgelopen maanden hebben wij -mede naar aanleiding 
van een ledenenquête- een zestal speerpunten voor het debat en de verkiezingen op een rij gezet. Dat zijn:
1. Veiligheid in het dorp.
2. Buurthuis.
3. Spoorweg overgang.
4. Den Dolder Noord-Oost.
5. Betrouwbaarheid van de overheid (gemeente).
6. Voorzieningen in het dorp.

Op onze website vindt u deze onderwerpen verder uitgewerkt en toegelicht in een
memo. Zie wwwdendolder.net Er kunnen in een vragenronde vanzelfsprekend ook
andere onderwerpen door u aan de orde worden gesteld.

Wij hopen net als vier jaar geleden op een grote opkomst.
Jan Scherphuis

Verkiezingsdebat in
Den Dolder op 2 Maart


