
Veldhoeks Belang 

p/a Schapendijk 8 

www.veldhoeksbelang.nl 

 Aan onze leden en andere bewoners in de Kapelweg, 

Schapendijk 1 -4, Varsselseweg 50 - 62, 

Kapersburgweg 2 en Veldhoekseweg 5 - 9A en 6 - 24. 

 

Betreft: verkeerssituatie Kapelweg / Varsselseweg. 

 

Beste mensen, 

Naar aanleiding van onze ledenvergadering op 1 juni, waar gesproken werd over de verkeerssituatie 

in de Kapelweg en de Varsselseweg, hebben wij verder nog contact gehad met de gemeente.  

De gemeente heeft inmiddels: 

- de markering op de kruising Kapelweg  / Varsselseweg aangepast; 

- een verkeerstelling uitgevoerd; 

- een voorstel gedaan hoe om te gaan met de kruising. 

 

In deze brief willen wij u informeren, uw mening vragen en, ook belangrijk, u vragen om ons uw e-

mailadres door te geven. 

 

Markering kruising Kapelweg / Varsselseweg: 

De gemeente heeft de markering inmiddels aangepast en ook de druppel bij de Veldhoekseweg 

bijgewerkt. 

Door die aangepaste markering bij de Kapelweg is nu duidelijker dat er een zijstraat is, als men rijdt 

op de Varsselseweg. De hoop is dat nu vaker voorrang zal worden verleend, want dat kon nog wel 

eens mis gaan. 

Ook wordt binnenkort (of is inmiddels al) een matrixbord geplaatst op de Varsselseweg tpv de 

bebouwing ivm de toegestane snelheid van 30 km/uur. 

 

Verkeerstelling: 

Verder heeft de gemeente van 31 augustus t/m 8 september vorig jaar een verkeerstelling 

uitgevoerd op de Varsselseweg. 

Daaruit blijkt dat er dagelijks zo'n 800 voertuigen langsrijden, waarvan 15% middel- en zwaar verkeer 

is. (Auto's en busjes vallen onder licht verkeer). 



Ook is gebleken dat harder wordt gereden dan de toegestane 30 km/uur. Geconstateerd is dat 85% 

van het verkeer 59 km/uur rijdt of langzamer. (Die 85% is gebruikelijk als uitgangspunt). 

Handhaving en dus het bekeuren van overtreders, blijkt niet goed mogelijk, omdat de weg hier er uit 

ziet als een 50 km/uur weg. 

De tabellen etcetera van het onderzoek door de gemeente kunt u op onze website vinden. 

 

Voorstel van de gemeente hoe om te gaan met de kruising: 

Omdat bij de kruising nu niet altijd voorrang wordt verleend, kunnen er gevaarlijke situaties 

ontstaan. Ook kunnen vrachtwagens nu van de Kapelweg gebruik maken, wat niet alle bewoners 

waarderen. 

Een oplossing voor beide punten zou kunnen zijn het afsluiten van de kruising Kapelweg / 

Varsselseweg voor auto's. Alleen (brom)fietsers kunnen er dan nog door. 

Dat zorgt er voor dat het voorrangsprobleem verdwijnt en ook vrachtwagens de kapelweg niet meer 

kunnen gebruiken. 

 

Vragen aan u: 

- laat u ons binnen 2 weken weten via de contactpagina op www.veldhoeksbelang.nl of in de 

brievenbus op Schapendijk 8 wat u van het voorstel vindt om de kruising op die manier af te 

sluiten; 

- geef ons eventueel alternatieve ideeën aan, zo mogelijk gesteund door buren (geef ook aan wie dat 

zijn). Ook in dat geval geef aan wat u van het gemeentevoorstel vindt; 

- geef ons uw e-mailadres sowieso door. Dat gebruiken we dan voortaan voor berichten aan u, want 

dat is ook voor ons ook veel makkelijker. Geef dat e-mailadres svp door via de contactpagina op 

www.veldhoeksbelang.nl. 

- als u geen e-mailadres hebt vraag dan u buren, als die dat wel hebben, u te informeren als er een e-

mail komt. Kan dat ook niet, doe dan een briefje in de bus bij onze secretaris op de Schapendijk 8, 

dan ontvangt u de informatie nog wel op papier. 

 

Resultaten: 

Wij zullen uw meningen en suggesties verzamelen en op onze website presenteren. Natuurlijk zullen 

we deze resultaten ook met de gemeente opnemen. Ook vervolgnieuws hierover zetten we op de 

website. 

 

met vriendelijke groet, 

het bestuur van Veldhoeks belang. 


