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De heer Poos van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over enkele 
verkeersveiligheidszaken. Verkeersveiligheid is een onderwerp dat ons allen aangaat. Zeker de 
veiligheid van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers is daarbij van groot belang. Vanuit de 
bewoners zijn wij gewezen op een gevaarlijke verkeerssituatie bij de oversteek Hoogeindseweg / 
Herstallenstraat / Notengaard. De inrichting van de Hoogeindseweg heeft in de huidige inrichting 
weinig snelheidsremmend effect. Zeker rond de schooltijden maken veel kinderen gebruik van de 
oversteekplaats en daarom is het college voornemens om nog dit jaar maatregelen te nemen. 
Hieronder geven wij een reactie op de vragen van het CDA:

1. Is de gemeente bekend met deze gevaarlijke situatie.  
Antwoord: Ja, deze situatie is bekend.

2. Zo ja, is voor het oplossen van de situatie prioriteit toegekend.  
Antwoord: Ja, deze situatie wordt meegenomen in de asfaltreconstructie Hoogeindseweg,
die nog  dit jaar wordt aangepakt. Inmiddels heeft het college een voorontwerp ontvangen 
ter besluitvorming.

3. Zo nee, kan onderzoek ter plaatse worden uitgevoerd voor een risico inschatting.
Antwoord: Deze vraag is gezien bovenstaande antwoorden niet van toepassing

Obstakels fietspaden
In september is gesproken over een gemeentelijke intentie om  het van het aantal paaltjes op 
fietspaden terug te dringen. Deze obstakels zijn te vaak de oorzaak van eenzijdige ongelukken. Kunt u 
aangeven of deze intentie al tot vermindering van de paaltjes op fietspaden hebben geleid?
Antwoord:
In de Commissie Ruimte van 7 september 2016 zijn een aantal fietsknelpunten aangedragen. Alle 
knelpunten en genoemde locaties zijn inmiddels onderzocht. Op deze manier kan een 
maatregelenpakket worden opgesteld om de knelpunten op te lossen. Het College zal bekijken hoe dit  
betaald kan worden en als dat niet gevonden wordt,  zal het college met een voorstel komen


