Stichting Mooi ’t Goy
Mini-enquête verkeersveiligheid
Beusichemseweg

Eind januari heeft de gemeente op verzoek van Mooi ’t Goy twee snelheidsdisplays geplaatst. Met de gemeente hebben wij afgesproken dat we na twee maanden aan de inwoners
van ’t Goy zouden vragen wat zij ervan merken. Wij hebben daarom deze mini-enquête opgesteld.
Graag horen we van jullie wat je ervaringen zijn. Lever alsjeblieft de formulieren in op
Beusichemseweg 64 (hoek Tuurdijk) of Beusichemseweg 130 of maak een scan en stuur
het formulier per mail naar mooitgoy@gmail.com.

1.

Vraag
Wij wonen

2.

Wij hebben

3.

Ik maak mij grote zorgen over de verkeersveiligheid op de Beusichemseweg.

4.

In de bebouwde kom van het ‘t Goy mag
30 worden gereden. Het is belangrijk dat
het verkeer zich daaraan houdt.
Het verkeer in de bebouwde kom van ’t
Goy houdt zich aan de snelheid van 30
kilometer.
Buiten de bebouwde kom van ’t Goy
mag op de Beusichemseweg 60 worden
gereden. Het is belangrijk dat het verkeer zich daaraan houdt.
Het verkeer buiten de bebouwd kom op
de Beusichemseweg houdt zich aan de
snelheid van 60 kilometer per uur.

5.

6.

7.

8.

9.

De displays hebben geholpen om de
snelheid in de bebouwde kom te verminderen.
Ik denk dat het helpt als de displays iets
meer naar het centrum van het dorp
worden geplaatst.

Reactie
o in de bebouwde kom aan de Beusichemseweg
o elders in ‘t Goy
o niet in ‘t Goy
o Kinderen op school in het dorp
o Geen kinderen op school in het dorp
o Mee eens
o Neutraal
o Mee oneens
o Mee eens
o Neutraal
o Mee oneens
o Mee eens
o Weet ik niet
o Mee oneens
o Mee eens
o Neutraal
o Mee oneens
o
o
o

Mee eens
Weet ik niet
Mee oneens

o
o
o
o
o
o

Mee eens
Neutraal
Mee oneens
Mee eens
Weet ik niet
Mee oneens
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10.

Ik heb het volgende idee om de verkeersveiligheid in de bebouwde kom te
verbeteren….

11.

Ik houd me aan me wel/ niet aan de maximumsnelheid van 30 km in de bebouwde
kom en 60 km buiten de bebouwde kom.
Graag toelichting waarom u zich wel/niet houdt aan max. snelheid:

12.

Ik heb het volgende idee om de verkeersveiligheid op de Beusichemseweg buiten de
bebouwde kom te verbeteren…….

U kunt deze enquête ook vinden op onze website www.mooi-t-goy.nl.
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