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Geachte ……………., 

 
Op 7 december 2019 heeft u ons per e-mail een brief gestuurd over de N352 Schokkerringweg. 

 
Allereerst bieden wij u verontschuldigingen aan voor het feit dat de behandeling van uw brief meer tijd 

heeft gevergd en u daardoor later een reactie van ons heeft gekregen. 

 
U geeft aan zich zorgen te maken over de verkeersveiligheid op de Schokkerringweg. U vraagt ons of 

het mogelijk is om maat regelen te t reff en die de verkeersveiligheid vergroten en de i ntensiteit op de 

Schokkerringweg verlagen. U heeft alles in uw brief helder beschreven. Wij stellen het op prijs dat u 

de moeite hebt genomen om ons te informeren over hoe u de verkeerssituatie op de Schokkerringweg 

ervaart. Met deze brief wordt samengevat wat ambtelijk reeds telefonisch met u besproken is. 

 
2021: start voorbereidingen onderhoud N352 Schokkerringweg 

U stelt voor om op de Schokkerri ngweg behoorlijke ingrepen uit te voeren om de verkeersveiligheid te 

vergroten. U begrijpt misschien wel dat het niet haalbaar is om dit op heel korte termijn te realiseren. 

Dit vraagt om zorgvuldige voorbereidingen en de benodigde financiele middelen. 

 
Wij kunnen wij u vertellen dat de N352 Schokkerringweg voor 2023 gepland staat voor niet- j aarlijks 

onderhoud (NJO) tussen de Ploegstraat en Schokland. Bij NJO wordt niet alleen gekeken naar 

bijvoorbeeld de conditie van het wegdek, maar wordt ook gekeken naar de verkeersveiligheid en 

eventuele aanpassingen aan de inrichting van de weg, rekening houdend met de gestelde 

beleidskaders. De voorbereidingen voor dergelijke projecten starten  twee  jaar  voor  de uitvoering 

van het onderhoud. Voor dit project is dat in 2021. 

 
Wanneer in 2021 de voorbereidingen voor het NJO aan de N352 Schokkerringweg worden opgestart, 

nodigen wij u en andere belanghebbenden graag uit om met het projectteam in gesprek te gaan. In 

het gesprek kijken wij samen met u naar de situatie en de mogelijkheden, hierbij rekening houdend 

met de functie van de weg en de daarbij passende weginrichting. 

 
Dit betekent ook dat wij nu geen toezeggingen kunnen doen of de door u voorgestelde maatregelen 

overgenomen kunnen worden. 

 
Geen maatregelen op korte termijn 

Wij begrijpen dat u zich zorgen maakt en dat een vooruitzicht dat NJO in 2023 plaatsvindt geen 

soelaas biedt op de korte termijn. Uit een analyse van de verkeerssituatie op de Schokkerringweg 
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