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Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
gesteld door mevrouw Van Soest van de Fractie van het CDA over Vluchtheuvels
Dorpsstraat Harmeien

Beantwoording van de vragen:
Vraag 1. Vindt er een evaluatie plaats van de genomen verkeersmaatregelen in de Dorpsstraat in
Harmeien? Zo ja, wanneer is deze evaluatie en zo nee, in hoeverre kan een evaluatie alsnog
gedaan worden?
Antwoord: Op 13 juni 2016 heeft een schouw plaatsgevonden met deelname van o.a. een afvaardiging van
Veilig Verkeer Nederland Afdeling Harmeien. Geconcludeerd werd dat de zichtbaarheid van de eilanden te
wensen overliet, al leek dat in die periode vooral een rol te spelen bij vrachtwagenchauffeurs die moesten
wennen aan het nieuwe, smallere wegprofiel. Om die reden is destijds gekozen voor beperkte ingrepen om
de zichtbaarheid te vergroten. Naar aanleiding van meerdere eenzijdige ongevallen met personenauto's in
de afgelopen maanden, gaan we extra maatregelen nemen om de zichtbaarheid van de eilanden, en
daarmee de verkeersveiligheid, te vergroten.
Vraag 2. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om de geplaatste vluchtheuvels beter zichtbaar te
maken voor automobilisten?
Antwoord: Alle eilandobstakels in de gehele Dorpsstraat, tussen Acacialaan en Spruit en Bosch, zullen op
korte termijn beter herkenbaar en beter zichtbaar gemaakt worden door de volgende maatregelen:
Wit verven van de eilandranden
Aanbrengen van zgn. kattenogen
Aanbrengen van witte, inleidende (driehoek)markering op het wegdek (wanneer de
weersomstandigheden dit toelaten: middagtemperatuur > 10 C)
Vervangen van de zwart-witte palen door palen met brede koker en gele retro-reflectiestickers
Op elke paal plaatsen van een bord met pijl, dat aangeeft aan welke zijde automobilisten het
betreffende eiland dienen te passeren (en dus niet via de fietsstrook).
Hierdoor zullen de eilanden beter herkenbaar en beter zichtbaar zijn.
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Vraag 3. In hoeverre is de gemeente bereid om aanpassingen
aantal botsingen te verminderen?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 2.

Bijlage: De ingekomen brief met corsanummer: 17.000911
De secretaris

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

te doen aan de vluchtheuvels

teneinde het
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Aan het College
Aan de Raad
Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van het CDA inzake vluchtheuvels dorpsstraat Harmelen. Conform
RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 11 februari 2017.
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Artikel 40 vragen: Vluchtheuvels Dorpsstraat Harmelen
Sinds de heropening van de Dorpstraat na de renovatie in 2016 worden automobilisten in Harmelen
geco fro teerd et vluchtheuvels. Deze zij op zo’
a ier geplaatst dat fietsers i pri cipe ee
vrije doorgang hebben in de Dorpsstraat. Hierdoor zijn de vluchtheuvels niet duidelijk zichtbaar voor
automobilisten, het uiterlijk van de vluchtheuvels maakt eveneens dat er regelmatig een auto op een
vluchtheuvel botst. Naar aanleiding van een recente (de zoveelste) botsing tegen een van de
vluchtheuvels heeft het CDA de volgende vragen:
1. Vindt er een evaluatie plaats van de genomen verkeersmaatregelen in de Dorpsstraat in
Harmelen? Zo ja, wanneer is deze evaluatie en zo nee, in hoeverre kan een evaluatie alsnog
gedaan worden?
2. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om de geplaatste vluchtheuvels beter zichtbaar te
maken voor automobilisten?
3. In hoeverre is de gemeente bereid om aanpassingen te doen aan de vluchtheuvels teneinde
het aantal botsingen te verminderen?

Namens de CDA fractie:
Toos van Soest- Vernooij

