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De afgelopen jaren hebben de inwoners van Klijndijk en de werkgroep Verkeer Klijndijk veel 
knelpunten en aandachtspunten bij de gemeente aangedragen. 
De meeste punten heeft de gemeente mee kunnen nemen in het ontwerp. Sommige punten echter 
niet, rekening houdend met de situatie terplekke, gecombineerd met de wettelijke regels en landelijk 
opgestelde richtlijnen voor verkeersontwerp. Hieronder is toegelicht welke punten niet zijn 
meegenomen in het ontwerp en waarom niet.  
 
 
Welke punten zijn niet meegenomen in de ontwerpen en waarom niet? 
 
Volledig of grotendeels 30 km/u 
Dit voldoet niet aan de functie van de weg. In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan is bepaald 
dat op een gebiedsontsluitingsweg (50 km/u) toch een deel als erftoegangsweg (30 km/u) ingesteld 
mag worden. Er moet in dat geval sprake zijn van een dorpshart. Een voorbeeld hiervan is Exloo. 
De Hoofdstraat van Exloo is binnen de bebouwde kom een gebiedsontsluitingsweg (maximum 
snelheid van 50 km/u). Ter hoogte van het dorpshart, waar de winkels en horeca zitten, is de weg 
ingericht als een erftoegangsweg (maximum snelheid van 30 km/u). Voor de weggebruikers is daar 
duidelijk zichtbaar sprake van een andere situatie door de aanwezigheid van de winkels. De 
weggebruiker accepteert hierdoor sneller een lagere maximum snelheid. Binnen de bebouwde kom 
van Klijndijk is echter geen sprake van een dorpshart op de Melkweg. 
 
30 km/u bij alle kruispunten 
De meeste kruispunten wijken gezien het gebruik niet af van andere kruispunten op de 
gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom (zoals in Valthermond). Het is aan de 
weggebruiker, gezien het beleidskader van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, niet uit te 
leggen waarom bij al deze kruispunten 30 km/u toegepast zou worden. De oversteek richting 
Emmen bij de Visserstraat maakt dat die situatie uniek is. Daarom wordt in de varianten B en C wel 
gekozen voor 30 km/u op dit kruispunt. Echter op een manier dat de weggebruiker ziet dat er sprake 
is van een bijzondere situatie ten opzichte van de overige kruispunten. 
 
Slinger op de bebouwde komgrens 
Het is niet mogelijk gebleken om een slinger op de bebouwde komgrens te realiseren. Aan de 
zuidkant ligt een belangrijke gasbuis. Hierdoor kan de weg niet naar de zuidkant worden uitgebogen. 
Aan de noordkant is grondaankoop van particulieren nodig om een slinger te kunnen realiseren. Uit 
contact met een aantal eigenaren is gebleken dat grondaankoop aan de noordkant geen optie is.  
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Wegversmallingen op het 50 km/u-deel 
Dit past niet bij een wegbeeld van een gebiedsontsluitingsweg (50 km/u). Dit is een 
snelheidsremmend element die thuis hoort bij een Erftoegangsweg (30 km/u-weg). 
Volgens geldende weg-inrichtingsregels komen in gebiedsontsluitingswegen geen wegversmallingen 
voor. Versmallingen worden toegepast op 30km-wegen zodat het verkeer gedwongen wordt zich aan 
de geldende snelheid te houden. Gezien de Melkweg een gebiedsontsluitingsweg is, vervalt daarmee 
het idee van toepassen van een versmalling. 
 
Verplaatsen bebouwde komgrens 
Het verplaatsen van de bebouwde kom richting Valthe is verkeerskundig niet wenselijk. Door de 
beperkte aanwezigheid van bebouwing zal de weggebruiker het niet ervaren als bebouwde kom en 
alsnog sneller blijver rijden. Dit kan er zelfs toe leiden dat binnen de bebouwde kom harder gereden 
gaat worden doordat de weggebruiker niet op een logische plek een bebouwde komgrens ervaart. 
Daarnaast staat net buiten de bebouwde kom een agrarisch bedrijf. Het opschuiven van de 
bebouwde komgrens levert nadelige gevolgen op voor zijn bedrijfsvoering. 
 
Plaatsen trottoirbanden langs de weg 
Het plaatsen van trottoirbanden langs de weg kan voorkomen dat bermen kapot gereden worden, 
maar is niet wenselijk in verband met de afwatering van de weg. 
 
Laad-/losplaats bij Fam. Schutrups 
Deze laad-/losplaats wordt gezien als een gewone uitrit. Het eigen terrein van Fam. Schutrups is 
groot genoeg om de bevoorradingsauto te faciliteren. Willen ze dit niet, dan kan deze op de rijbaan 
stilstaan (al heeft dat niet onze voorkeur). Door de moeilijk overrijdbare middenstrook zal men met 
gepaste snelheid deze bevoorradingsauto kunnen passeren. Het heeft wel een snelheidsremmend 
effect. 

 
 


