Onbevattelijk Onderbanken…
In mijn ingezonden stukje van 11 februari l.l. maakte ik gewag van de
onnavolgbare en onbegrijpelijke plaatsing van twee verkeersborden aan
Moltweg ( een voor auto- en motorverkeer afgesloten veldweggetje)
Inmiddels heeft zich een ware historie rondom deze borden ontwikkeld met
als climax dat één van de borden, compleet met paal, reeds meer dan een
week is uitgetrokken en in de begroeiing van de berm ligt. Het bord ligt er al
zo lang dat het bijna niet meer te zien is in de sneluitlopende bermflora, die
daar godzijdank nog niet is gemaaid of kapotgespoten.
Het andere bord, nabij de overgang van de Moltweg naar de Grachtweg heeft,
sinds de plaatsing, al alle windrichtingen gezien die je maar kunt bedenken.
In elk geval heeft het bijna nooit in de goede richting gestaan.
De waarnemer van deze stalen onzinnigheid vraagt zich natuurlijk hardop af
of de noodzakelijkheid voor deze verkeersmaatregel sinds de laatste week,
dat het eerste bord overgroeid in de berm ligt, niet meer aanwezig is. Of is
het zo dat de bedenker(s) van deze “veldwegverkeersmaatregel” in een
vorm van onverzettelijkheid het “verkeersproject” Moltweg zal of zullen
blijven handhaven.
Over handhaven gesproken, als je, als overheid, borden plaatst zul je ook
moeten zorgen dat ze er ook in goede orde blijven staan. Maar dat is moeilijk
in een agrarisch gebied, dat heb ik reeds eerder opgemerkt. Dat zou
inhouden dat de gemeente minstens één keer per week de buitengebieden,
inclusief de verkeersborden, zou moeten controleren. Op zich geen slechte
gedachte, dan zouden ook alle andere ongerijmdheden en overtredingen,
tijdig opgemerkt worden.
Ik hoor nu al beweren dat dáár geen mankracht voor is, maar dat is
een kwestie van willen en organiseren.
Of .........voor deze twee verkeersborden zou de oplossing zijn: Ondoordacht
geplaatst,
niet onbesproken gebleven, onbemerkt uitgetrokken, gemeente laat ze
nu ongezien verdwijnen…
anders wordt deze soap onbevattelijk.
Pierre Lindner

