Aan:

Fracties in Provinciale Staten van Zeeland

Tkn aan: College GS van Zeeland
College B&W en gemeenteraad Goes
DB Waterschap Scheldestromen..
Regionale pers

s-Heer Hendrikskinderen, 17-9-2019
Geachte Statenfracties,
Via deze brief raagt de dorpsraad a s-Heer Hendrikskinderen uw aandacht voor de stand van
zaken rond de N664, zoals bekend een weg in Provinciaal beheer. Tevens vragen wij te willen
bevorderen dat in het verkiezingsprogram van uw partij de verbetering van de verkeersveiligheid van
de N664 en leefbaarheid samenhangend met de N664 worden opgenomen.
Wij hebbe deze brief i sa e spraak et de het O erlegorgaa s-Heer Arendskerke samengesteld.
Het merendeel van de (voorgenomen) werken zijn gepland in de abijheid a s-HHKinderen, reden
dat ons dorp de pen voert.
We onderbouwen dit verzoek met de volgende feiten:
-

-

-

In 2012 maakte ons dorp een dorpsplan, daarin werden tal van verkeersknelpunten
benoemd die vrijwel alle met de N664 verbonden waren. Na uitvoerige voorbereiding vond
bestuurlijk overleg plaats tussen provincie (ged. Van Beveren) gemeente Goes, waterschap
Scheldestromen en de twee betrokken dorpsraden. Afgesproken werd dat de twee dorpen
het initiatief voor een herinrichtingsplan zouden nemen.
Dat plan is gemaakt, van de vier ontwerpen is de goedkoopste en sobere variant gekozen.
Ook burgers hebben weet en begrip voor budgetbeperkingen van overheden.
Hernieuwd bestuurlijk overleg, nu met gedeputeerde van der Maas, leidde nog niet tot
concrete besluite . Wel zou ..serieus aar de zaak orde gekeke …
Natuurlijk kwam er ook weer de geldkwestie aan de orde. Hoewel gemeenten en provincie
nette afspraken maakten over overdracht van wegen en budgetten was het te onzent nog
niet allemaal pais en vree. Inmiddels stelde de gemeente Goes een financiële bijdrage in het
vooruitzicht, van de zijde van de provincie wordt niets vernomen.
Onze pogingen –samen met de gemeente Goes- om via –hernieuwd- bestuurlijk overleg het
dossier weer in beweging te krijgen zijn na bijna een jaar pogen nog vruchteloos.
Wij stellen vast dat op tal van plaatsen de provincie (opnieuw) investeert in haar wegen.
Maar de N664 lijkt aan de aandacht te ontsnappen. Terwijl na de aanleg van Sloeweg en de
daaruit olge de k ip de aanpassing van de weg aan haar huidige functie nodig is. Er is
toch niet voor niets een wegencategoriseringsplan?

Wij vragen u in uw programma voor 2019-2023 op te nemen dat de N664 gaat voldoen aan de eisen
van de tijd én het provinciaal beleid. Natuurlijk kan het zijn dat het voor u geen prioriteit is. In dat
geval nodigen we u graag uit dat standpunt bij ons op het dorp te komen toelichten.
Wij danken u voor uw aandacht voor deze kwestie. Mocht u daarover nader geïnformeerd willen
worden dan kunt u dhr.
, voorzitter van de werkgroep verkeer daarover benaderen:
0113.
Hoogachtend,
Dorpsraad s-Heer Hendrikskinderen. Adres: Nieu e ‘ijks eg

,

7 AA s-HHKInderen.

