Referat fra møde i trafiksikkerhedsgruppen
den 29. maj 2012

Afbud: Kjeld Kristiansen havde desværre ikke fået indkaldelsen.
Gitte Merstrand fra Silkeborg Kommune deltog i mødet.

Gitte Merstrand fortalte om forskellige trafikmålinger som er foretag i Voel indenfor
den sidste tid.
Arbejdsgruppen bad om nye trafikmålinger på (da der ikke eksisterende
målinger eller de var forældet):





Thorupgårdsvej – antal biler og deres fart mellem rundkørslen og
bumpet og antal bløde trafikkanter som krydser Thorupgårdsvej på
bumpet.
Hjortgårdsvej - lige efter byportene antal biler og fart
Højgårdsvej – antal biler og deres fart
Søren kontakter skolen for at få ringetider og deres mening omkring
multibanen og trafikken på Højgårdsvej.

Gitte Merstrand kunne fortælle at Silkeborg Kommune har søgt del i en pulje til
forbedring af cykelstinettet og hvis kommunen får penge fra denne pulje vil arbejdet
med anlægning af cykelstien mellem Sorring og Voel blive rykket frem til 2012-2013,
hvor den ellers først er på budgettet efter 2020. Gitte fortalte, at ved anlæggelse af
cykelstien, vil der blive lavet noget fartdæmpende på Sorringvej mellem Højgårdsvej
og indkørslen til hallerne/børnehave/forsamlingshuset, så cykellister kan krydse vejen
sikret.
Arbejdsgruppen spurgte ind til forskellige fartdæmpende muligheder i forbindelse med
at få farten ned i Voel by. Gitte nævnt forskellige muligheder som byporte, sideheller
og fartnedsættelse. Gitte´s erfaring er, at det trafikanterne respektere mest, er
fartnedsættelsen til f.eks. 40 km i timen, da det kan udløse en bøde.
Gitte kunne også oplyse at Klippen og kommunen i fællesskab har fundet en løsning
som skulle gøre det mere sikret for Klippen’s elever at komme over Hjortgårdsvej.
Denne løsning skulle snart blive etableret.

Arbejdsgruppen blev enig om at indstille følgende forslag til Lokalrådets
ønskeliste til Silkeborg Kommune:




Cykelsti mellem Sorring og Voel (for at bakke op om kommunens
prioritering og i samme forbindelse få fartdæmpning på Sorringvejen)
Trafikdæmpning på Hjortgårdsvej (gerne fartnedsættelse)
Retablering af fodgængerfeltet på Thorupgårdsvej.

Næste møde i trafiksikkerhedsgruppen bliver i 34-35. Søren indkalder.
God sommer

