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Ik heb het volgende idee om de verkeersveiligheid 
in de bebouwde kom te verbeteren (1/6)
• Ik denk dat het helpt als de displays iets meer naar het centrum van het dorp worden geplaatst.
• mee oneens: 13.51%
• Mee eens: 44.59%
• Weet ik niet: 41.89%
• Ik heb het volgende idee om de verkeersveiligheid in de bebouwde kom te verbeteren:
• Bekijk alle 15 vorige antwoorden
• - Denk iets vaker op snelheid controle houden. Wel op tijden tussen 06.00uur en 09..00uur of 

15.00uur en 18.00uur. Maakzelf mee dat ze mij gewoon in willen halen wanneer ik zelf gewoon 30 
km per uur rij.

• Nu is er niemand die 30 km in de bebouwde kom rijd.
• Het is ook geen snelheid.
• Ze kunnen beter de snelheid naar 50 km doen en wie er boven komt gelijk op de bon slingeren.
• Vrij liggend fietspad en parkeervakken aan kanaalzijde van Beusichemseweg.
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Ik heb het volgende idee om de verkeersveiligheid 
in de bebouwde kom te verbeteren (2/6)
• Geen ik vindt het goed zoals het nu is...
• 1. Displays verder naar centrum van het dorp. Of één extra in het dorp.
• 2. De versmallingen in de weg zodanig aanpassen dat het meer het verkeer afremt.
• Toch meer obstakels om de snelheid er uit te halen. Helaas lijkt dat nodig te zijn.
• Snelheidscontrole, frequentie 3 á 4x per jaar
• Display dat laat zien wat de voorgaande gemeten snelheid is
• Display dat laat zien met welke snelheden die dag gemiddeld gereden is.
• Fietspad
• Controle
• Nep flitspaal plaatsen
• Meer wegversamallingen of drempels of iets dat de snelheid eruit haalt. Het is nu een racebaan 

geworden.
• Vrachtverkeer verbieden.
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Ik heb het volgende idee om de verkeersveiligheid 
in de bebouwde kom te verbeteren (2/6)
• Displays laten staan.
• Bij de school extra waarschuwingsdisplay
• Bedrijven attenderen dat chauffeurs zich aan de snelheid moeten houden. Ook de eendjes verhuur etc.
• Geen ribbels in de weg - geeft overlast erbij ipv minder.
• Flits kast.
• Betalen alle hard rijders, inclusief bewoners.
• Het doortrekken van het fietspad dat tot de bebouwde kom loopt tot de Goyerbrug waardoor de verkeersstromen beter
• gescheiden worden. Het mooistete zou zijn dat het fietspad langs de tuinen gelegd wordt waardoor (fiets)verkeer van en
• naar de school de weg niet hoeft over te steken.
• Verkeerscontroles invoeren.
• -Volgens mij helpen alleen verkeersdrempels.
• Verkeersdrempels
• Sluizen
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Ik heb het volgende idee om de verkeersveiligheid 
in de bebouwde kom te verbeteren (4/6)
• Stoplichten bij te hard rijden.
• Al deze ideeen waren al geopperd toen er sprake was van een nieuw wegdek. jammer dat er destijds niets mee is
• gedaan.
• Grote bloembakken plaatsen
• Meer snelheid controleren.
• Het verkeer via OOstromdijk naar Wijk bij Duursteden leiden en niet door 't Goy.
• Mooie betonnen bloembakken op de weg.
• Helaas is de weg breder gemaakt dit werkt hard rijden in de hand.
• Terug naar 2 wegversmallingen.
• En een regelmatige verkeerscontrolen>
• De laatste was 8 jaar geleden. En herhalen heef meer effect.
• Vrachtverkeer loopt soms de spuigaten uit.
• Navigatiesystemen leiden allemaal door de bebouwde kom.
• Rotonde maken bij de Tuurdijk met afslag en paralelweg naar de Ploeg-Tennis uitrit van de Ploeg en Huiden afsluiten.
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Ik heb het volgende idee om de verkeersveiligheid 
in de bebouwde kom te verbeteren (5/6)
• Flitspaal installeren
• Geen. We vinden de vernieuwing van het wegdek al heel goed.
• Flitspaal 2 kanten op.
• Beter niet op de grens van 60 km zone en de 30 km zon.
• Flitspalen of bestemmingsverkeer
• Iedereen die te hard rijdt bekeuren. Flitsen
• Voorrangssituatie veranderen bij Tuurdijk - Beusichemseweg en de 

stoepbanden verlagen.
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Ik heb het volgende idee om de verkeersveiligheid 
in de bebouwde kom te verbeteren (6/6)
• Inrichten voor 30km/uur. 

Handhaven
Dit had natuurlijk bij de reconstructie moeten gebeuren.
Racebaan is een opeenhoping van fouten!!
• De versmallingen op de beusuchemseweg langer maken (zie jhr ramweg

schalkwijk),
• Meer politie controle met snelheidscontroles.
• Langere versmalling (zie jhr ramweg schalkwijk)
• Politiecontroles op alle tijden van de dag niet alleen kantooruren 6.00 tot 

22 uur.
• Poolse verkeersborden (die rijden lekker door)
• Bestemmingsverkeer
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11. Toelichtig waarom u zich/wel niet houdt 
aan max. snelheid
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Weg nodigt uit om harder te rijden
Soms iets te hard, gaat ongemerkt doordat weg zich 
er voor leent
Dat wisselt sterk. Overdag en vroege avond houd ik 
mij eraan. Later op de dag minder.
Ik houd me aan de verkeersregels
Meestal wel
Ik houd me op de drukkere momenten van de dag 
aan de 30 km, savonds of op een rustig moment rij 
ik regelmatig harder
Belangrijk
Ik probeer me er aan te houden, vooral in het dorp 
rij ik 30 km
Ook buiten de bebouwde kom 30km
Je gaat snel te hard
Het is echt heel naar als fietser of wandelaar 
wanneer er te hard gereden wordt. Dan moet ik dat 
zelf dus ook niet doen
Vind 30 km/h wel heel erg zacht
Omdat er veel fietsverkeer, kinderen, en anderen 
zijn die hier voor hun plezier fietsen
Ik probeer het...
Gewoon voor de veiligheid op de weg.

Probeer me eraan te houden
60 km. Omdat ik in bestuur Mooi t Goy zit. 30 km 
omdat ik het belangrijk ving

Veiligheid hoog in het vaandel

Omdat er anders gevaarlijke situaties kunnen 
ontstaan. Ook omdat het vervelend is voor bewoners 
aan de weg (geluidshinder/trillingen).
Afhankelijk van wegdeel
Binnen bebouwde kom wel, erbuiten vaak niet 
(70km/uur kom vaker voor

Wanneer gelegenheid er naar is, is het te langzaam
omdat ik het belang voor de verkeersveiligheid 
onderken

ik ga iets eerder weg scheelt maar 2 of 3 minuten

soms wel een paar km te hard als ik niet oplet. Wel 
altijd let ik op schooltijden en minder dan snelheid

Binnen de bebouwde kom wel. Buiten de bebouwde 
kom snel 70/80 km. Omdat het daar kan.

Doe mijn best maar niet altijd haalbaar inneens naar 
30 te gaan
als je harder rijdt, het erg onveilig wordt.

verkeersveiligheid van belang/kwaliteit van leven 
voor de bewoners. Verlagen 60 km naar 50 km. veel 
aangereden dieren omdat men gerust 80 km of meer 
rijdt.

ik probeer me eraan te houden de verleiding is groot 
om harder te gaan, omdat het kan.

met auto is het lastig om aan 30 km te houden. De 
60 km buiten de bebouwden kom is prima te doen. 
Op een lege weg zou een snelheid van 80 km/u 
mogelijk moeten zijn. Wel bijzonder dat snelle 
fietsen in de bebouwde kom je inhalen als je 
30km.uur rijdt.
ik probeer me eraan te houden maar merk dat 30 
km echt heel zacht is en dat ik zelf ook wel eens 
harder rijd dan 60 uur per uur.
in bebouwde kom wel ivm veiligheid en overlast. 
Niet buiten de kom meestal 60-70 km. Daarvind ik 
veiligheid niet in het geding komen.
ik moet toch het voorbeeld geven als Goyse
vind veiligheid belangrijk
begin bij jezelf zeggen we toch

het gaat niet aan de splinter in andermans oog te 
zien en dan de bank in je eigen ogen over hoofd te 
zien. Als ik me erger aan het gedrag van anderen, 
dan mag ik mezelf ook wel gedragen.
veiligheid en niet zoveel haast
Wel binnen de bebouwde kom, buiten vaak harder 
dan 60
meestal niet. Ik rij meestal rond de 40.
Display staat verkeerd nog in 60 zone.

wordt meerdere malen door vreeden buitenaf 
binnen de bebouwde kom ingehaald en afgesneden 
door personen die harder rijden. Politie doet hier 
niets aan. Mag volgens hun.
veilig voor iedereen

in de bebouwde kom wel 30. Buiten de bebouwde 
kom richting Houten (omdat er geen fietsers meer 
zijn of wandelaars) rijd ik meestal harder dan 60. 
Kan de weg wel dromen en ken de plekken waar 
gevaarlijke situaties kunnen voerdoen
voorbeeldfunktie

De weg nodigt uit om harder te rijden
De beusichemseweg is een gevaarlijke weg. Zeker 
met de vrachtwagen is het veel te smal ok harder 
dan 60 te rijden.
Meestal net iets harder
Weg is niet ingericht op 30

Als je wil hebben dat een ander het moet doen, dan 
moet je het zelf zeker doen aan de snelheid houden
Altijd wordt geregeld ingehaald



12. Ik heb het volgende idee om de 
verkeersveiligheid op de Beusichemseweg buiten 
de bebouwde kom te verbeteren:
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Handhaven en weg anders inrichten
fietspad goy-goyerbrug!!!!!!!!!!!!!; Handhaven
De weg opnieuw belijnen ; Kwaliteit van de weg verbeteren richting Goyse brug; 
Displays buiten de bebouwde kom

Naar mijn mening is de verkeersveiligheid buiten de bebouwde kom prima, sinds de 
aanleg van het fietspad en instelling maximale snelheid 60 is de verkeersveiligheid 
enorm verbeterd, , eerlijk gezegd vind ik het muggenziften om deze situatie nog 
veiliger te krijgen, alles valt of staat met de alertheid en verantwoordelijkheid van 
weggebruikers, enige middel is misschien om die dmv borden te benadrukken
Fiets inrichting.
Randen ophogen!
Flitspalen! Domweg een handhaven!
Ook meer verkeersremmende maatregelen, slingerbochten of iets dergelijks. Kant 
richting Goyse brug een vrijliggend fietspad.
Geen
Zou het zo snel niet weten.
Weet ik niet. Drempels in combinatie met rondweg is misschien optie
Verkeersdrempels zoals bij de Watertorenweg?
Wegversmalling zoals op de hoek van de Wickenburghseweg
Snelheidscontrole 2x per jaar
Snelheid/ doorstroming omhoog

Geef de Beusichemseweg een rustig karakter en zet aan de noord-oost kant van de 
weg mooie laanbomen vanaf Houten. Dit tegen het licht gezinen van de kap in 
Amelisweerd. Tot ziens op de Beusichemselaan.

Heb geen idee. Ben blij met het fietspad. Vind dat er nare bochen in de weg zijn 
gelegd sinds het fietspad aangelegen is. Maar dat zal wel niet anders gekund hebben.
Iets bredere weg. Met name de vrachtwagen die bij de Rooij vandaan komen vormen 
een gevaar voor de rest van het verkeer.
Stoplichten en camera's

Vrachtverkeer omleiden, zo min mogelijk door 't Goy dan is er ook minder op 
Beusichemsweg buiten de bebouwde kom.; Maximaal snelheid omlaag.; 
Waarschuwingsborden voor overstekend wild en vogels. Deze borden niet eenmaal 
maar 2x plaatsen.; Ook Borden zoals voor 't Goy displays.; Handhaven door flits/politie

Fietsen verplicht gebruik laten maken van het fietspad. Op dit moment kan je 
geconfronteerd word met veelal snelle fietsen of racefietsen op de rijbaan.; Het 
verplaatsen van de versmalling in de Beusichemseweg ter hoogte van de kruising 
Wickenburghseweg omdat dit een onoverzichtelijke situatie is, waar geregeld auto's 
op een paaltje zitten.
Minder voetbalverkeer. Probeer de ouders te stimuleren om de fiets te pakken.
Sommige mensen hebben lak aan alles.

Verkeer richting bord veranderen bij begin Beusichemseweg naar richting Werkhoven
geen idee.
Geen.
Meer versmallingen.
Verkeersobstakels plaatsen
Iedereen bekeuren.; Flitsen
Verbod voor vrachtwagen en vanaf de school naar Huten en andersom alleen 
bestemmingsverkeer.
Fietspad doortrekken naar de Goyse brug.
Snelheidscontrole en alle goyenaren moeten zelf minder hard rijden
Verplichte fiets paden en betere oversteek plek tuurdijk , Beusichemseweg. Komt nu 
veel dingen samen wat het erg onoverzichtelijk maakt.
1 Snelheidscontroles ; 2 goyenaren moeten zich zelf houden aan 60km/u; 
3snelheidsremmende maatregelen d.m.v. bochten ,drempels e.d.

Politiecontroles en niet de wegversmallingen zoals binnen de bebouwde kom daar 
moet de fietser er buiten omheen en de auto's kunnen lekker hard doorrijden
Bestemmingsverkeer



Bijlage: PDF met resultaten
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