
Geachte lezer, 
 
Bij deze wil ik mijn melding maken van verkeersoverlast op de Gasthuislaan sinds het sluiten 
van de Sebastiaansbrug. 
De toename van het aantal auto's is enorm, de hele dag door is er een constante stroom van 
auto's aan beide zijden van de Gasthuislaan. 
Ondanks de borden dat er 15 km per uur gereden moet worden en dat er alleen toegang is 
voor bestemming verkeer, rijden de automobilisten veel te hard en zijn het ook veel te veel 
auto's voor slechts bestemmingsverkeer. 
Wellicht moeten de borden voor de alternatieve route echt duidelijker en ook dwingender 
aan gegeven worden. 
Er wordt vaak hard gereden, misschien ook wel omdat men door de onduidelijke aanduiding 
de stad wordt in gestuurd. De automobilisten zijn regelmatig zeer onvriendelijk en gestresst. 
Er vallen gaten in de weg door het teveel aan verkeer, dagelijks rijdt men tegen de paaltjes 
en of andere voorwerpen aan en ook is er dagelijks filevorming omdat de grotere auto's er 
gewoon niet langs kunnen. 
In geval van filevorming deinst men er niet voor terug om met extra hoge snelheid tegen het 
verkeer aan de andere kant van de Gasthuislaan te rijden. 
De situatie is momenteel echt onveilig voor voetgangers en fietsers, er is op een aantal 
plaatsen geen stoep en hoewel de weg eigenlijk te smal is proberen de automobilisten de 
fietsers toch in te halen. 
Ik heb zelf twee schoolgaande kinderen die hier elke dag mee geconfronteerd worden. Naast 
mij wonen mensen twee echt kleine kinderen en zo zijn er nog veel meer kinderen in onze 
straat en om de hoek van de Oostpoortschool, die nu veel meer risico lopen op een 
aanrijding. 
Ons huis is al behoorlijk oud, een deel uit 1600 en een deel uit 1800, de oorspronkelijke 
ramen in de voorgevel zitten er nog in en deze trillen bijna hun sponning uit door het vele 
verkeer. 
Wilt u hier echt iets aan doen want deze situatie is absoluut onveilig en ook nog eens uiterst 
onprettig. 
 
Vriendelijke groeten 


