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Afgelopen woensdag hebben wij een informatiebijeenkomst gehad in De Mare in Noord Deurningen 

over herinrichting van de Johanninksweg. Graag willen wij in deze brief nogmaals onze belangen 

benadrukken. Bovendien verzoeken wij u om een gesprek waarin wij een en ander mondeling 

kunnen toelichten. 

 

Het is ons tijdens de bijeenkomst wel duidelijk geworden dat herinrichting als eenrichtingsweg door 

de meeste aanwezigen niet ondersteund wordt. 

Wij willen vooropstellen dat er wat ons betreft eigenlijk niets hoeft te veranderen aan de huidige 

situatie.  Wij verwachten eigenlijk dat de drukte die er bij de winkel was voordat Corona kwam niet 

weer zal terugkeren. Dit omdat naar onze schatting de aankopen bij supermarkt Berning voor zo’n 70 

% uit blikjes drinken bestaan. Zoals u weet zal vanaf 1 juli 2022 ook in Nederland statiegeld op blikjes 

worden ingevoerd, waardoor het voor Duitsers minder aantrekkelijk is om in Nederland blikjes 

drinken te kopen. De heer Berning suggereerde de mogelijkheid van niet terugkerende drukte 

afgelopen woensdag zelf ook al (al gaf hij niet aan waarom hij dat zei). 

Dus nogmaals, wat ons betreft hoeven er op dit moment geen aanpassingen te worden gedaan. 

Laten we eerst afwachten of de enorme drukte al dan niet zal terugkeren. 

 

Als er toch voor herinrichting wordt gekozen, dan ligt het gezien de vele reacties tijdens de 

bijeenkomst voor de hand dat de versmallingen en bomen zullen worden weggehaald. Hier zijn wij 

echter absoluut geen voorstander van. Dit nodigt slechts uit tot nog harder rijden en bovendien zal 

het groene karakter van de straat volledig verdwijnen. Wij begrijpen ook de problemen van een 

aantal andere aanwonenden aangezien sommige versmallingen in de weg zeer onnatuurlijk en 

daardoor belemmerend zijn.  

 

Ons voorstel in geval van herinrichting zou zijn om een aantal versmallingen minder prominent te 

maken, door ze bijvoorbeeld kleiner te maken, waardoor auto’s elkaar beter kunnen passeren. Dit 

geldt met name voor de versmalling ter hoogte van Krabbe, mevrouw Cornelissen en tegenover 

Johanninksweg 20.  

 

Wij verzoeken hierbij nadrukkelijk de versmalling met boom voor Johanninksweg 18 in stand te laten. 

Dit is namelijk de enige buffer om vrachtwagens uit onze voortuin te houden. 

 

Voor wat betreft het voorstel om bij Johanninksweg 20/22 een oversteek te maken voor 

voetgangers, nog de volgende opmerkingen/suggesties.  

Wanneer hiervoor gekozen wordt is het zeer belangrijk dat de voetgangers goed beschermd worden 

tegen verkeer dat (deels) over de stoep rijdt en vrachtwagens die die ruimte gebruiken als draaicirkel 

om achterwaarts de parkeerplaats op te rijden. Daar waar de boom nu als buffer dienst doet ter 

bescherming van onze voortuin (immers het houten paaltje op de hoek van onze oprit is er inmiddels 



zo vaak uitgereden dat deze niet meer eenvoudig terug te plaatsen is), zal deze boom voor het 

aanleggen van een breder troittoir waarschijnlijk moeten wijken. Dit willen wij liever niet, maar als 

dat toch nodig zou zijn, dan kan het niet anders dan dat langs de rand van de stoep als afscheiding 

tussen stoep en weg sterke ijzeren palen worden geplaatst (a la anti-inbraakpalen die je voor 

bijvoorbeeld juweliers en andere gebouwen wel eens ziet) ter bescherming van de voetgangers. 

Bovendien zal de stoep een fatsoenlijke breedte moeten krijgen (minimaal 5 tegels) zodat er 

voldoende ruimte is voor de voetgangers en hun veiligheid. 

 

Zoals onze dochter tijdens de informatiebijeenkomst heeft aangegeven, nodigen wij u van harte uit 

om bij ons te komen kijken, onder het genot van een kopje koffie, hoe de vrachtwagens met enige 

regelmaat de boom (bijna) schampen bij het achterwaarts oprijden van de parkeerplaats.  

 

Graag willen wij met u in gesprek (bij ons of in het gemeentehuis) over de hele situatie, zodat wij 

onze belangen duidelijk uiteen kunnen zetten, zonder dat onze ideeën en belangen direct worden 

gepareerd door buurtbewoners die er anders in staan omdat zij net iets andere, overigens in veel 

gevallen ook terechte belangen hebben. 

 

Wij ontvangen graag een datumvoorstel van u voor een gesprek. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ben en Betsy Lammerink 

Johanninksweg 18 


