belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer is in het geding bij
het instellen van het parkeerverbod maar dit belang wordt als minder zwaarwegend geacht op
basis van de hiervoor genoemde overwegingen.

Aanpassingen bebouwde kom Sauwerd
Eind 2017 is de meest noordelijke boerderij in Sauwerd gesloopt en dit heeft nadelige consequenties gehad voor de verkeersveiligheid op dit punt in het dorp. Zowel vanuit Winsum
als vanuit Groningen is de komgrens nu minder duidelijk voor weggebruikers. Aangezien de
herinrichting van het dorp Sauwerd nog anderhalf jaar duurt (staat gepland voor tijdens de
zomervakantie in 2020), treft de provincie Groningen nu maatregelen die de bebouwde kom
meer benadrukken:
• Een tweede komportaal aan de noordzijde van het dorp, zodat er aan beide kanten van de
weg zichtbaar is dat men de bebouwde kom binnenrijdt.
• Er wordt een rode coating en het cijfer '50' op de weg aangebracht.
• Herhalingsborden met '50' vanaf de begraafplaats tot aan de komgrens.
• In overleg met bewoners uit het noorden van het dorp wordt nog een aantal andere maatregelen onderzocht
Bij de herinrichting van Sauwerd in 2020 zijn het verbeteren van de verkeersveiligheid en het
omlaag brengen van de snelheid van weggebruikers twee belangrijke doelen. Door de weg
optisch te versmallen en door ander kleurgebruik op de weg, dwingen we een lagere snelheid
af bij weggebruikers. Daarnaast wordt de komgrens versterkt met een middeneiland. Tot de
herinrichting hopen we met bovengenoemde maatregelen een positief effect te behalen op de
gereden snelheid.
Vragen?
Stel uw vragen gerust. Dit kan per e-mail of telefoon: * l.balkema@provinciegroningen.nl of
' 06 527 617 65.
ZOMER 2019: STREMMING N361 GRONINGEN T/M ADORP
Informatiebijeenkomst ondernemers
De N361 tussen Groningen en Winsum gaat op de schop. In de zomervakantie van 2019
wordt het deel tussen de boterdiepbrug in Groningen tot aan de Munnikeweg (inclusief Adorp)
aangepakt, een jaar later het deel vanaf de Munnikeweg - inclusief Sauwerd - tot aan Winsum. Om de geplande maatregelen te kunnen realiseren, moet de weg van het betreffende
deel voor een periode volledig gestremd worden voor het doorgaand verkeer. Samen met alle
betrokken partijen probeert de provincie Groningen de overlast tot een minimum te beperken,
maar hinder kan helaas niet helemaal worden voorkomen.
Mogelijk verneemt u als ondernemer in of rond Winsum ook gevolgen van de stremming.
Graag informeert de provincie Groningen u tijdens een informatiebijeenkomst over de geplande maatregelen en planning en horen we van u in hoeverre u (extra) mogelijkheden ziet
die de bereikbaarheid kunnen verbeteren.
Datum:
Tijd:
Locatie:

Maandag 14 januari 2019
start om 16.00 uur
Raadszaal gemeentehuis Winsum
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