
Leefbaarheid?
Dat is uw eigen
woonomgeving!

Alle inwoners van Zwartewater-
land maar ook bezoekers moeten 
op een fi jne en veilige manier 
kunnen wonen, verblĳ ven, 
bewegen, ontmoeten, sporten 
en spelen in de buitenruimte. 
Om de leefbaarheid in de kernen 
te verhogen kĳ kt gemeente 
Zwartewaterland vanuit een 
brede blik naar de leefomgeving. 

Grote onderhoudsopgaves 
combineren we met projecten uit 
de leefbaarheidsplannen. Bĳ  de 
uitvoering houden we rekening 
met de kaders uit het buiten-
ruimteplan. 

Bĳ  het bedenken en het 
uitvoeren van de plannen 
betrekken we u zoveel mogelĳ k. 

Veiliger over 
straat in de Burgemeester 
Malcorpslaan en de Sikkel
In de Burgemeester Malcorpslaan en de Sikkel 
in Hasselt wordt regelmatig te hard gereden. 
De gemeente Zwartewaterland pakt een groot 
aantal kruispunten aan om de snelheid van het 
gemotoriseerde verkeer te verlagen. 

WERKZAAMHEDEN IN HET NAJAAR
De werkzaamheden vinden plaats in najaar 2021. 
Zodra de exacte planning bekend is, kunt u die vinden op
www.zwartewaterland.nl/malcorpslaan-sikkel

Heeft u naar aanleiding van deze advertentie vragen? 
Neem dan contact op met Mente Bonestroo projectleider 
m.bonestroo@zwartewaterland.nl. Ook kunt u een reactie 
achterlaten op:

www.zwartewaterland.nl/malcorpslaan-sikkel

Het gaat om de kruispunten van de Burgemeester 
Malcorpslaan met de Sikkel, de Elshagen, het Kooistuk, 
de Schraa, de Poortmaat en het Woltmansland. 
Bĳ  de Bagĳ nenkamp komt een schoolzonemarkering 
en de Sikkel krĳ gt een wegvakplateau. 

GEMIDDELDE SNELHEID HOGER DAN 
TOEGESTANE SNELHEID  
Uit metingen blĳ kt dat in de wĳ k te hard wordt gereden. 
Op een doorsnee dag rĳ den er ruim 1.650 voertuigen per 
dag door de Sikkel met een gemiddelde snelheid van 37 
km/h. Hier is max 30 km/h  toegestaan. Meer dan de helft 
rĳ dt harder dan 35 km/h en 9% zelfs harder dan 45 km/h. 

Met het aanpassen van de aansluitingen en kruisingen 
verlagen we de snelheid van het gemotoriseerde verkeer. 
Maar de weggebruiker moet zelf ook verantwoordelĳ kheid 
nemen en zich aan de maximale snelheid houden. 

GROENERE WIJK
We combineren het aanpassen van de kruispunten met 
het leefbaarder en klimaatbestendiger maken van de 
wĳ k. Omdat we een aantal kruispunten kleiner maken, 
blĳ ft er meer ruimte over voor groen. Zo passen we onze 
leefomgeving aan het veranderende klimaat aan. 

INRICHTING VAN DE WEG PAKKEN 
WE LATER AAN 
De inrichting van de Burgemeester Malcorpslaan en de 
Sikkel heeft nog niet de uitstraling van een 30 km/h weg. 
Wanneer we de riolering van de weg gaan vervangen, 
versmallen we de weg. Ook vervangen we het asfalt door 
klinkerverharding zoals gebruikelĳ k bĳ  30 km/h-zones. 
Omdat dit nog wel een aantal jaren kan duren, passen we 
vooruitlopend daarop wel vast de kruispunten aan. Hier 
valt namelĳ k relatief veel veiligheidswinst te halen.

VOORTVAREND AAN DE SLAG
De gemeente heeft subsidies van rĳ k en provincie 
ontvangen voor verkeersveiligheidsprojecten. Hieraan zĳ n 
echter wel voorwaarden verbonden waardoor het nood-
zakelĳ k is dat we het project snel uitvoeren. De projecten 
moeten namelĳ k voor 1 januari 2022 zĳ n uitgevoerd. 

KRUISPUNT DE BURG. MALCORPSLAAN


