
Reacties Bewoners Balkbrug 

Inloopavond 28-04-2022

Ingediende opmerkingen en vragen via reactieformulieren:

Nr Opmerkingen / vragen Antwoord gemeente

1 Ik mis een plan omtrent het 'Park' bij de brandweerkazerne. Het is een punt met een monument wat eigenlijk ondersneeuwt.

Er is een inrichtingsschets gemaakt welke tijdens de inloopavond met iedereen is gedeeld. Uitvoering zal plaatsvinden vanaf najaar 2023 

nadat de bouwactiviteiten van Beverwijk zijn afgerond.

2 Zichtbaarheid dorpshart in het donker. Denk hierbij aan een verlichte brug De brug wordt niet aangelicht door de Provincie.

3 Ik ben benieuwd in welke stijl de nieuwe Jumbo gebouwd wordt. Wordt er rekening gehouden met een ontwerp wat bij het dorp past Het ontwerp van de nieuwe Jumbo zal worden aangesloten bij het dorp.

4 Verlichting in het kunstwerk op tunnel N377 Het kunstwerk wordt niet verlicht door de combinatie Vechtdalverbinding.

5

Meer ruimte/invulling van horeca in Balkbrug (Terras voor bakkerij Oegema & Horeca bestemming + terras oude locatie "Paddy's", (mini) winkelcentrum bij 

Jumbo met: Grotere drogist, kapper, etc.

Ontwikkelingen met betrekking tot vastgoed vallen buiten de scope van dit project. Voor vragen over bestemmingen en 

vastgoedontwikkelingen kunt u zich richten tot de afdeling Ruimtelijk Domein van de gemeente.

6 Pijlen "uitvoegen naar centrum" en rijstrook "rechtdoor" door tunnel op het asfalt toevoegen. In afwachting van reactie Provincie Overijssel.

7 Doorzetten van de bomen in het overig deel van de Meppelerweg / Hoogeveense weg tot Wolter ter Haarstraat. Dit deel van de Meppelerweg / Hoogeveenseweg  valt buiten de scope van dit project. Wellicht een aandachtspunt voor de toekomst. 

8 Stoep doorstrekken vanaf de bakker naar de voormalige Takens / Voetpad met de bocht mee laten lopen op locatie waar nu groenvoorziening is. Het groenstrookje op de kruising bij Takens is geen eigendom van de gemeente. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden.

9 De hele Meppelerweg 30 km zone maken en de drempel verwijderen. 

De Meppelerweg vanaf de kruising met Hoogeveenseweg richting het noorden valt buiten de scope van het project. Wellicht een 

aandachtspunt voor de toekomst.

10 De drempel op de kruising Meppelerweg-Hoogeveenseweg geeft veel overlast.

De drempel is in het verleden al aangepast. Bij het uitwerken van het plateau naar 30 km/h zone zal hier rekening mee worden 

gehouden.

11 Kan er een zebrapad komen over de Ommerweg  en de Meppelerweg om in oot-westrichting over te steken.  

Dit gebied wordt als 30 km/u zone ingericht. Normaliter wordt een zebrapad niet aangelegd in een 30 km/u zone. Een gebied waar veel 

voetgangers over steken (senioren en schoolgaande jeugd) kan een uitzondering zijn hierop. De gemeente en de werkgroep verkeer wil 

de ontwikkelingen t.a.v de herinrichting Kruizengastraat en de Molenweg afwachten alvorens maatregelen te nemen. 

12 Kan er een grote fietsenstalling komen voor het W.I.C.?

De planvoorbereiding voor de realisatie van de fietsenstalling loopt. Er zijn twee varianten hiervoor ontwikkelt. Plaatselijk belang en 

focusgroep Balkbrug hebben een voorkeur voor de variant tegen het terrein van Paddy's Pub maar wel waar meer ruimte wordt gecreerd 

voor de fietsenstalling.

13 Snelheden Coevorderweg veel te hoog, dat genereerd veel geluid In afwachting van reactie Provincie Overijssel.

14 Voetpad bij W.I.C. is te smal, hierdoor moet je met kinderwagen/rollator deels het fietspad op. Dit is gevaarlijk i.v.m. verkeer in de rug. We zullen gaan kijken wat hier mogelijk is. Dit heeft ook te maken met eigendomsgrenzen en eventuele verjaring. 

15 Fietsrichtingaanwijzers staan achter de bomen De fietsrichtingaanwijzers worden verplaatst.

16 Verlichting kruising In afwachting van reactie Provincie Overijssel.

17 Verlichting richtingaanwijzers In afwachting van reactie Provincie Overijssel.

18 Groenvoorziening bijhouden het is een rommel voor de Takenshof Wordt opgelost. 

19 Kunnen er fietssymbolen geplaatst worden in de stroken op de rijbaan.

Nee, deze symbolen worden gebruikt bij fietsstroken. De stroken voor fietsers in de Meppelerweg en Ommerweg betreffen 

fietssuggestiestroken. Fietssuggestiestroken hebben geen juridische status terwijl fietsstroken dat wel hebben. 

20 Nieuwe kruispunt moet veiliger bovenop de tunnel. Er zijn te veel (bijna) ongelukken. Fietsers zijn de dupe. Ook ligt het wegdek weer los.

De 30 km/u zone wordt nog beter zichtbaar gemaakt en de verwachting is na de inrichting van de 30 km/u zone de situatie 

overzichtelijker wordt. Tevensontstaat door de nieuwe groeninrichting een meer dorps karakter. 

21

Plantenbak met parkeerplaats tegenover de kapper. Hier moet een parkeerplaats bij, plantenbak kleiner. Ruimte voor Meppelerweg 3a moet vrijgehouden 

worden i.v.m. met aanleveren dozen door koeriersbedrijven en consumenten. 

Opmerking wordt meegenomen in de uitwerking naar Definitief Ontwerp.

22 Ruimte / oplossing bij bakkerij zoeken voor de bus van de bakkerij. Volgens het huidige ontwerp kan de bus er niet meer uit. Opmerking wordt meegenomen in de uitwerking naar Definitief Ontwerp.

23

Fietspad vanaf de brug naar de dierenarts is zoals het nu is niet handig met zo'n knik erin. De bomen bij de Jumbo zoals het nu is levensgevaarlijk. Snoei ze op 

als stamboom. Je kunt niet bij de brievenbus, en met een rollator ook niet en uitzicht voor kinderen is levensgevaarlijk. Met de auto moet je bijna op de weg 

staan voor je kunt zien vat er van de Welkoop afkomt.

In afwachting van reactie Provincie Overijssel.

24

Tijdens de visie is er een gemis aan starterswoningen. Mogelijk dat hier voor de toekomst rekening mee gehouden kan worden. Of ter tijdelijkheid tinyhouses 

gerealiseerd kunnen worden.
Het woningbouwprogramma wordt momenteel ingevuld door de gemeente in het projectgebied.

25 De Zwolseweg is doorgaand (80) verkeer. De Ommerweg/Meppelerweg is (50) verkeer. Op drukke tijden kun je bijna de weg niet over komen. In afwachting van reactie Provincie Overijssel.

26

3 gevaarlijke bomen bij de parkeerplaats bij de Jumbo. Maak er zo snel mogelijk 3 bomen op stam van. Door deze onderaan flink te snoeien zodat men een 

goed uitzicht krijgt. 

Plaatselijk Belang neemt contact op met de Jumbo.

27 De knik in het fietspad als je van de Brug naar de Rabobank Pinautomaat wil fietsen of naar de flessenbak.

Dit heeft te maken met de ruimte tussen weg en fietspad bij de kruising. Door de knik ontstaat er meer afstand tussen fietsverkeer en 

auto's op de kruising.

Opmerkingen en vragen die ter ore kwamen tijdens gespreken op de bewonersavond:

Nr Opmerkingen / vragen Antwoord gemeente

28 Fietsoversteek plekken bij Zwolseweg ver van centrum, mensen gaan tegengesteld fietsen. 

Door de tunnelbak zijn er helaas minder oversteekplaatsen dichterbij het centrum. Er is helaas geen ruimte om een fietspad in twee 

rijrichtingen te maken. 

29 Bij fietsoversteek in Zwolseweg tijdens de spits niet te doen, men rijd te hard en moet 4 banen oversteken. Katingerveld en tunnelbak is de mogelijkheid om veilig over te steken.

30 Op de N377 wordt (vooral 's nachts) veel te hard gereden. 

Onderzoek van september 2021 was binnen de marges. In najaar 2022 wordt wederom onderzoek uitgevoerd door Provincie om te 

kijken of dit nog steeds zo is.

31 Snelheid van auto's op de op- en  afritten is veel te hoog. 

Onderzoek van september 2021 was binnen de marges. In najaar 2022 wordt wederom onderzoek uitgevoerd door Provincie om te 

kijken of dit nog steeds zo is.

32 Er moeten prullenbakken komen bij de bushaltes Prullenbakken worden meegenomen in de uitwerking naar Definitief Ontwerp.

33 De blikvanger bij het industrieterrein is niet terruggeplaatst.  In afwachting van reactie Provincie Overijssel

34

Glascontainer bij het parkje is lelijk, er is een ondergrondse belooft. Glasbak moet naar terrein Jumbo. Auto's staan half op het fietspad waar nu de glasbak 

staat. Glasbak komt niet in het parkje (geen ruimte) dus blijft het bij de sportvelden tot de Jumbo locatie klaar is (en dan gaan ze ondergronds). 

35 De verkeersborden voor fietsers staan achter de bomen, daardoor nu niet leesbaar. Worden verplaatst.

36 Als je vanaf de N-weg komt staan de haaietanden na het zebrapad. Auto's stellen op op het zebrapad. Dat klopt maar dit mag behalve als een voetganger oversteekt. 

37 Fietsers komen in de verdrukking op de kruising, fietsers staan stil in de rijcurve van auto's. Er is geen ruimte voor een ander profiel. Het blijft een wisselwerking en samenspel tussen de verschillende weggebruikers. 

38 Geel plateau op T- splitsing Hoogeveensweg en Meppelerweg ligt ongelijk; Bij het uitwerken van het plateau naar 30 km/h zone zal hier rekening mee worden gehouden.



39
Het verkeer op de Meppeler- en Ommerweg blijft hard rijden;

De 30 km/u zone wordt nog beter zichtbaar gemaakt en de verwachting is na de inrichting van de 30 km/u zone de situatie 

overzichtelijker wordt. Tevensontstaat door de nieuwe groeninrichting een meer dorps karakter. 

40

Kunnen de bovengrondse kledingscontainer en de glascontainers op het plateau voormalige bushalte Meppelerweg staan in afwachting op een definitieve plek 

bij de nieuwbouw- winkel. De inwoners van Balkbrug dienen nu de voormalige RABO- bank te rijden met de fiets en rijden tegen de richting van het fietspad in 

weer terug naar het Centrum;

Als de ontwikkeling bij de Jumbo klaar is, worden de containers verplaatst en vervangen door ondergrondse containers. 

41

Kan de huidige groen BAMMS- afvalbak die bij de voormalige bushalte Meppelerweg staat omgewisseld worden met de foeilelijke gele afvalbak voorzijde 

brandweerkazerne;

Prullenbakken worden meegenomen in de uitwerking naar Definitief Ontwerp.

42

Gestalde fietsen Zwolseweg 2 kunnen omvallen en op het fietspad terecht komen;

De planvoorbereiding voor de realisatie van de fietsenstalling loopt. Er zijn twee varianten hiervoor ontwikkelt. Plaatselijk belang en 

focusgroep Balkbrug hebben een voorkeur voor de variant tegen het terrein van Paddy's Pub maar wel waar meer ruimte wordt gecreerd 

voor de fietsenstalling.

43 De inritten Coevorderweg 8 – 12 zijn te smal in die zin bij het in- en uitdraaien van vrachtverkeer worden de bochten bereden of eruit gereden; In afwachting van reactie Provincie Overijssel.

44
Verkeer komende van de percelen Coevorderweg 8 – 12 rijden in sommige gevallen niet naar de Meppelerweg maar rijden zo de N377 op;

Dit komt waarschijnlijk omdat de bandenlijn hier niet ver genoeg doorgetrokken is. We zullen dit blijven monitoren en zorgen waar nodig 

voor een oplossing. 

45
Heeft het verkeer komende vanaf de afrit N377 en kruisend de Meppelerweg ook voorrang omdat het van rechts komt;

Verkeer dat van de afrit komt moet voorrang verlenen op de kruising Meppelerweg. De voorrang wordt geregeld door haaietanden.

46

Komende met de fiets over het viaduct vanaf Ommen en men wil het fietspad op naar de voormalige RABO- bank aan de Zwolseweg dient men een slinger te 

maken in plaats van een haakse bocht;

In principe maak je als fietser gewoon een haakse bocht waarna het fietspad een slinger krijgt.

47 Voorzijde plantvakken Coevorderweg 8 – 12 zijn op 1 plantvak na tijdelijk ingezaaid met graszaad; In afwachting van reactie Provincie Overijssel.

48

Het trottoirgedeelte Coevorderweg 8 – 12 is 0,50 meter breed en te smal om elkaar te passeren of met een rollator of kinderwagen te bewandelen en het op 

het fietspad richting viaduct lopen wordt als gevaarlijk ervaren omdat je niet weet wat er achter je rug gebeurd;

We zullen gaan kijken wat hier mogelijk is. Dit heeft ook te maken met eigendomsgrenzen en eventuele verjaring. 

49 Er verdwijnen weer bomen als gevolg van de nieuwbouw A. Beverwijk; Wanneer er daadwerkelijk bomen zullen worden moeten gekapt zal er een herplantplicht (binnen de locatie) gaan gelden. 

50
Fietsers komende vanaf het fietspad vanaf Dedemsvaart worden afgesneden door autoverkeer komende vanaf de afrit N377 vanaf Dedemsvaart;

De 30 km/u zone wordt nog beter zichtbaar gemaakt en de verwachting is na de inrichting van de 30 km/u zone de situatie 

overzichtelijker wordt. Tevensontstaat door de nieuwe groeninrichting een meer dorps karakter. 

51

Autoverkeer komende vanaf Dedemsvaart over de afrit 377 kunnen fietsers slecht zien die over het viaduct vanaf de Meppelerweg komen, het hekwerk zou te 

hoog zijn en het zicht ontnemen;

De 30 km/u zone wordt nog beter zichtbaar gemaakt en de verwachting is na de inrichting van de 30 km/u zone de situatie 

overzichtelijker wordt. Tevensontstaat door de nieuwe groeninrichting een meer dorps karakter. 

52

Een zebrapad voor voetgangers of fietsers die de Ommerweg tussen het viaduct en de Molenweg willen oversteken ontbreekt;

Dit gebied wordt als 30 km/u zone ingericht. Normaliter wordt een zebrapad niet aangelegd in een 30 km/u zone. Een gebied waar veel 

voetgangers over steken (senioren en schoolgaande jeugd) kan een uitzondering zijn hierop. De gemeente en de werkgroep verkeer wil 

de ontwikkelingen t.a.v de herinrichting Kruizengastraat en de Molenweg afwachten alvorens maatregelen te nemen. 

53 Het gemotoriseerde verkeer op de N377 haalt gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit om vrachtwagens maar te kunnen passeren; In afwachting van reactie Provincie Overijssel.

54

Aanwonenden Zwolseweg 12 en verder die afslaan van de N377 ervaren gevaarlijke situaties van achteropkomend verkeer dat het bestemmingsverkeer dat 

afslaat niet tijdig opmerkt; In afwachting van reactie Provincie Overijssel.

55 Het opgaande gedeelte in het viaduct is te steil en het gemotoriseerde verkeer en met name de vrachtwagens moeten een hoge snelheid behouden; In afwachting van reactie Provincie Overijssel.

56

Graag een verkeersdrempel in de Ommerweg nabij het gele plateau met de Molenweg om de snelheid er uit te halen, een suggestiedrempel werkt 

onvoldoende;

Situatie wordt nader bekeken bij de uitwerking naar Definitief Ontwerp.

57

Weinig zicht door aanwezig groen op terrein van de supermarkt en door de aanwezigheid van inritten gevaarlijke situaties voor de schoolgaande jeugd, 

snoeien kan uitkomst bieden;

Plaatselijk Belang neemt contact op met de Jumbo.

58 Toekomstige problemen zijn te verwachten als bevoorradingsverkeer en de schoolgaande jeugd elkaar ontmoeten op de Molenweg. Situatie wordt nader bekeken bij de uitwerking naar Definitief Ontwerp.


