Publieksbijeenkomst verkeer en vervoer 1 november 2018
Er is deze avond eerst in kleine groepjes van 6 tot 9 personen die verdeeld werden over negen tafels
over de volgende vier stellingen gediscussieerd (een stelling per tafel, aan verschillende tafels is dus
over dezelfde stelling gediscusieerd).
STELLINGEN:
-

De verkeersdrukte op het eiland is een probleem (dit kunnen we oplossen door …..)
De gemeente moet het dorpscentrum afsluiten voor verkeer (dit kunnen we doen door…..)
Ik kan zelf een bijdrage leveren aan een autoluw(er) eiland (dit kan ik doen door…..)
Toeristen hebben recht op een autoluw eiland (dit kunnen we regelen door…..)

De opbrengst van de reacties per tafel werd vervolgens gepresenteerd waarna alle aanwezigen 5
stemmen konden gaan toedelen (bij wijze van steunbetuiging) op deze reacties. Hieronder de
reacties thematisch gebundeld en met het aantal ‘stemmen’ hieronder weergegeven.

Ontheffingensysteem:
Aanvragen beter beoordelen, stringenter ontheffingenbeleid, vooral niet eilanders / T
ontheffingen), strenger toezicht en handhaving op verleende ontheffingen, (totaal 38 stemmen)

Gedragsverandering, wat kan ik zelf doen:
minder de auto gebruiken, halen en brengen beperken, OV gratis maken voor eilanders,
bewustwording bevorderen, bedrijfsauto’s efficiënt inzetten (koffie drinken, vergeten schroefjes)
(totaal: 42 stemmen)
auto op Lauwersoog zetten ipv op het eiland, meer parkeergelegenheid op Lauwersoog, gratis
parkeren voor eilanders op Lauwersoog, (totaal: 14 stemmen )

Verbindingsweg:
Heereweg doortrekken tbv circulatie en ontlasten van het dorpscentrum, een buslus aan begin van
de Reeweg (totaal: 50 stemmen)
Het bedrijventerrein verplaatsen: (5 stemmen)

Centrum dorp:
Centrum afsluiten (17 stemmen)
Bloktijden instellen voor vrachtverkeer, minder internetbestellingen doen, pakketbezorging
centraliseren(depot), venstertijden voor bevoorrading, persoon en goederenvervoer scheiden (23
stemmen)
Bedrijven die veel bezoek trekken niet in het centrum m.n. Spar en bezoekerscentrum (6 stemmen)

Overige opmerkingen:
Haven dichter bij het dorp: 28 stemmen
Elektrisch vervoer stimuleren : 7 stemmen
Snelheidsbeperkende maatregelen, technische/fysieke maatregelen nemen, snelheidscontroles: 15
stemmen

