31. august 2017

Her kommer konklussionen af mødet med Privatskolen, Ansgarskolen og Ribe Fritidscenter.
——————————
Lokalråd Ribe Midt har ved flere lejligheder drøftet trafikforholdene ved Ribe Fritidscenter bl.a. efter
henvendelser fra beboere i lokalområdet.
Lokalrådet har også drøftet forholdene med Teknik & Byggeudvalget.
Teknik & Byggeudvalget bad på mødet den 29. april med alle lokalråd, Lokalråd Ribe Midt om at samle
input fra interesserne omkring trafikforholdene ved Ribe Fritidscenter for at afdække om der var behov for
forbedringer af forholdene.
Skoleleder Simon Mosekjær, afdelingsleder Martin Andreasen, centerleder Jørgen Th. Jepsen og
lokalrådsmedlem Willi Weber har den 30. august fra morgenstunden besigtiget de trafikale forhold ved
Ribe Fritidscenter og drøftet de erfaringer de tre institutioner har om forholdene.
Desværre ville Teknik og Miljø ikke sende deres trafikmedarbejder til mødet, fordi Ribe Uge-Avis også gerne
ville deltage.
Trafikmedarbejderen havde iøvrigt lovet også at være bindeledet til Politiet.
Deltagernes erfaringer og vurderinger skal jeg her kort sammenfatte:
 Der er ikke kendskab til ulykker eller uheld som følge af de trafikale forhold på stedet.
 Der opleves ofte uhensigtsmæssig færdselsadfærd fra såvel voksne som børn og unge i løbet af
dagen og aftenen. Det er især cyklende og bilende der ikke altid følger færdselslovens
bestemmelser - ganske som i trafikken iøvrigt, desværre.
 Den etablerede kis & ride plads har forbedret forholdene meget.
 Det vurderes at forholdene kunne forbedres meget hvis cykelstien fra Obbekærvej langs Sportsvejs
vestlige side blev forlænget helt frem til indkørslen til P-arealet i Ansgarskolens nordlige skel.
 Hvis det er muligt at skabe mulighed for at bybussen kan holde længere væk fra indkørslen til Parealet i Ansgarskolens nordlige skel kunne det sikkert også forbedre forholdene
 Det kunne være godt, hvis der etableres et markeret fodgængerfelt, hvor gangstien fra
Ansgarskolen og Privatskolen krydser Sportsvej, da der hver dag er mange børn der krydser vejen
her, for at have idræt i Fritidscenteret.
 Det er fortsat et problem at de to træbroer har en meget glat overflade i vinterperioden. Kunne
noget trådnet være løsningen?
 Ansgarskolen har fortsat et stort ønske om at få etableret gul blinklys ved krydset
Seminarievej/Simon Hansensvej. Helt tilsvarende det lys det netop er blevet opsat ved
Vittenbergskolen.

Notat Willi

