
Enquete weginrichting Grote Waard

Persoonlijke gegevens (niet verplicht) Invulinstructie dit formulier
Naam:    …………………………………………………………………………………………….. Stap 1: Vul bij kolom 1 het nummer in van het traject waar uw opmerking over gaat (de nummers kunt u vinden op het kaartje en op dit formulier). 

Telefoonnummer:      …………………………………………………………………………………………….. Stap 2: Beschrijf in kolom 2 de precieze locatie binnen het traject. Noem hierbij eventuele herkenningspunten.

Straat:      …………………………………………………………………………………………….. Stap 3: Vul bij kolom 3 de letter(s) in van het type verkeersdeelnemer (de letters kunt u vinden op dit formulier). Per regel kunt u meerdere letters invullen.

Postcode: …………………………………………………………………………………………….. Stap 4: Vul bij kolom 4 de letter(s) in van het onderwerp (de letters kunt u vinden op dit formulier). Per regel kunt u meerdere letters invullen.

Plaats: …………………………………………………………………………………………….. Stap 5: Beschrijf in kolom 5 de situatie die u onder de aandacht wilt brengen. Gebruik bij een nieuwe situatie een nieuwe regel (op de achterzijde kunt u eventueel

Email: …………………………………………………………………………………………….. verder schrijven). 

Stap 6: Beschrijf in kolom 6 hoe de in kolom 5 beschreven situatie naar uw mening verbeterd kan worden, of u kunt aangeven dat de huidige situatie 

naar uw mening goed funtioneert en dat er juist geen aanpassing nodig is.

Traject nummers behorend bij kolom 1 Type verkeersdeelnemer behorend bij kolom 3 Onderwerpen behorend bij kolom 4
Traject 1: letter A: auto letter F: gevoel van onveiligheid

Van aansluiting op rotonde provinciale weg tot de Groene Vakwinkel (rotonde maakt geen onderdeel uit van het project) letter B: fietser letter G: verkeerssituatie niet duidelijk

Traject 2: letter C: voetganger letter H: zicht op overig verkeer

Van de Groene Vakwinkel tot het voetgangers boogbruggetje letter D: vrachtverkeer en /of landbouwverkeer letter I: voorrang 

Traject 3: letter E: type verkeersdeelnemer staat niet in deze lijst letter J: parkeren 

Van het voetgangers boogbruggetje tot de slotbrug (zelf omschrijven in kolom 3) letter K: breedte van de weg

Traject 4: letter L: wegberm 

Van de slotbrug tot het poldergemaal letter M: drempels

Traject 5: letter N: bebording

Van het poldergemaal tot de brug over de Kleine Vliet letter O: verlichting

Traject 6: letter P: bomen en struiken

Van de brug over de Kleine Vliet tot ca 30 m voorbij de Lutjeswaardsemiddenweg letter Q: wegbelijning

letter R: snelheid

letter S: in- uitrit naar perceel

letter T: aansluitende openbare weg

letter U: kenmerkend object/ situatie voor de omgeving

letter V: brug

letter W: onderwerp staat niet in deze lijst (zelf om-

schrijven in kolom 4)

kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4 kolom 5 kolom 6

vul het het traject 

nummer in (1 tm 6)

beschrijf de precieze locatie binnen het traject (noem hierbij 

eventuele herkenningspunten)

vul de letter(s) in van 

het type 

verkeersdeelnemer (A 

tm E)

vul de letter(s) in van 

het onderwerp (F tm W) beschrijf de situatie geef aan hoe het beter kan of geef aan als iets juist moet blijven zoals het is 



kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4 kolom 5 kolom 6

vul het het traject 

nummer in (1 tm 6)

beschrijf de precieze locatie binnen het traject (noem hierbij 

eventuele herkenningspunten)

vul de letter(s) in van 

het type 

verkeersdeelnemer (A 

tm E)

vul de letter(s) in van 

het onderwerp (F tm W) beschrijf de situatie geef aan hoe het beter kan of geef aan als iets juist moet blijven zoals het is 


