De Zevenhuizerstraat veilig voor kinderen!
Onderteken onze petitie en spoor de gemeente Amersfoort aan tot actie
Bewonersgroep Zevenhuizerstraat
Zevenhuizerstraat 149
3828 PS Hoogland
06-51069418 | leeuwa@kpnmail.nl
Hoogland, 11 januari 2021.
Geachte inwoner van Hoogland / Amersfoort,
Mogen we kort uw aandacht voor een dringende kwestie? Alvast
bedankt daarvoor. Het gaat over de onveiligheid van de Zevenhuizerstraat.
We vertellen u waarschijnlijk niets nieuws: de Zevenhuizerstraat is een
weg waar kinderen en andere fietsers niet veilig zijn. De weg is druk en
niet ingericht op de veiligheid van fietsers. Dat is al heel lang zo, veel te
lang. Met een petitie willen we de gemeente Amersfoort laten zien hoe
belangrijk we het vinden dat de Zevenhuizerstraat veilig wordt voor kinderen en andere minder vaardige fietsers. Doet u mee?

Wie zijn we?
Deze petitie is een initiatief van de bewonersgroep
Zevenhuizerstraat, van
harte ondersteund door
de Fietsersbond afdeling
Amersfoort.

Een paar feiten over de Zevenhuizerstraat
 Over het drukste gedeelte van de Zevenhuizerstraat rijden per etmaal
gemiddeld 11.600 motorvoertuigen. Ter vergelijking: Op de Daam
Fockemalaan waren dat er in 2018 slechts 7.700.
 De luchtkwaliteit rond de Zevenhuizerstraat is vergelijkbaar met die rond de Stadsring en de Leusderweg.
 Volgens verkeerskennisplatform CROW is het bij de huidige breedte van de Zevenhuizerstraat tussen
Kerklaan en Rondweg Noord al onveilig voor fietsers bij meer dan 6.000 motorvoertuigen per dag.
Wat willen we?
In september 2020 heeft de gemeenteraad een motie van D66 en GroenLinks aangenomen om onderzoek
te doen naar het invoeren van 30 km/uur wegen. Op de uitkomst daarvan willen we niet wachten. We
vragen de gemeente Amersfoort om van de Zevenhuizerstraat versneld een 30 km/uur weg te maken en
de weg zodanig in te richten dat iedereen er veilig kan fietsen. We willen minder ongevallen (liefst geen
natuurlijk!) en voor fietsers een plaats op de weg die gelijkwaardig is aan die van automobilisten.
Wat vragen we u?
Als u ook vindt dat er snel iets moet gebeuren aan de onveilige inrichting van de Zevenhuizerstraat, ondersteun dan onze oproep aan de gemeente Amersfoort en onderteken onze petitie. Alvast bedankt!

Hoe kunt u meedoen en de petitie ondertekenen?






vind de petitie door (in de digitale brief) hier te klikken of (papieren brief) te gaan naar
www.petities.nl, te klikken in Zoeken in petities, ‘Zevenhuizerstraat’ te typen en op het vergrootglas
te klikken.
ga naar Ondertekenen en vul uw naam, e-mailadres en woonplaats in en klik op Ik onderteken [...].
u krijgt een e-mail van Stichting petities.nl op het opgegeven e-mailadres met Bevestig alstublieft uw
ondertekening voor de petitie “Zevenhuizerstraat [...]” in de onderwerp-regel. Bevestig uw ondertekening door op de link in de e-mail te klikken (volg de instructies). Zonder deze bevestiging is uw ondertekening niet geldig en telt deze niet mee.
op amersfoort.fietsersbond.nl staat deze brief digitaal. Steun ons initiatief en stuur de brief door!

