




From: Plukaard, Wendy <plukaard.w>
Sent: dinsdag 31 juli 2018 9:55:17
To: undisclosed-recipients:;
Cc: Stadhuis 
Subject: ex artikel 42 vragen van Inwonersbelangen inzake plaatsen reclamebord nabij Molenbrug (H).
Attachments: 180730 artikel 42 vragen van inwonersbelangen inz. plaatsen reclamebord nabij molenbrug (h).pdf 

Aan het college
CC raad

Bijgaand treft u aan de schriftelijke vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van Inwonersbelangen inzake  plaatsen reclamebord nabij Molenbrug te 
Harmelen. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 te beantwoorden (29 augustus), maar gelet op het zomerreces kan de 
beantwoording langer duren, zie ook: vertragingsbericht college.

Met vriendelijke groet, 

Wendy Plukaard

Wendy Plukaard | Algemeen secretaris vd Griffie | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden

T 0348 – 428 805 | https://gemeenteraad.woerden.nl 

--

De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl



     

30-07-2018 

Vragen Art. 42   

Plaatsen reclamebord in Harmelen nabij Molenbrug. 

In de dorpskern Harmelen is onlangs door het Dorpsplatform een enquête gehouden waaruit blijkt 

dat een van de meest gevaarlijke punten het kruispunt bij de Molenbrug is. 

Voor de reconstructie van de Dorpsstraat was daar een verhoogd plateau die zorgde dat in ieder 

geval de snelheid eruit gehaald werd. Nu is het een geasfalteerd wegdek zonder enige maatregelen 

waardoor het vele malen onveiliger is geworden voor met name de vele overstekende fietsers en 

voetgangers die de Harmelerwaard opgaan en afkomen. 

Door het voornemen van de gemeente toestemming te geven om voor de brug aan de 

Utrechtsestraatweg een reclamebord te plaatsen riep bij een aantal bewoners de vraag op en een 

verzoek om dat niet te doen i.v.m. de overzichtelijkheid van deze gevaarlijke situatie. 

Uit mails van betrokken ambtenaar blijkt dat er uiteindelijk een advies lag om hem in de lengte 

richting te plaatsen. 

De huidige situatie is nu dat hij er staat inclusief een opstelplaats om te kijken wat er op het bord 

staat. 

De vragen van Inwonersbelangen: 

1. Wat is de rede  o  op zo’  ge aarlijke plek ee  re la e ord te plaatse  

2. Gaat het belang van een bord boven de verkeersveiligheid? 

3. Waarom worden betrokken inwoners niet serieus genomen 

4. Wat hebben de adviezen voor zin? 

5. En wat gaat het College doen met de uitkomsten van de dorpsenquette? 

6. Wat is het beleid van het plaatsen van borden en waaraan word deze getoetst 

 

 

 

 

 Inwonersbelangen 

Hendrie van Assem en Jaques Sistermans   

  

 

 

HvA 



 

Mail van een betrokken bewoner en beleidsadviseur. 

 
Geachte [           ], 

  

Ik heb begrepen dat [             ] niet meer bij de gemeente Woerden werkzaam is. U heeft zijn taken 

overgenomen. 

Zoals uit onderstaande mail blijkt zou [              ] het informatiebord ter hoogte van de Molenbrug aan 

de N 198 in Harmelen zodanig verplaatsen dat deze in de lengterichting van de weg zou komen te 

staan. 

  

Het informatiebord is deze week in gebruik genomen. 

  

Helaas is het bord niet in de lengterichting van de N198 geplaatst maar staat nog steeds dwars op de 

weg. De zichtlijn naar de Molenbrug wordt hierdoor onderbroken. 

  

Onze jeugd maakt veelvuldig gebruik van deze fietsroute. (school en sporten) 

  

Ook de enquête van het Dorpsoverleg wees uit dat dit de op een na meest gevaarlijke 

verkeerssituatie  in Harmelen is. 

  

Helaas is het  ad ies  iet opge olgd, at is da  og de toege oegde aarde a  ee  
verkeersadviseur? 

  

Gaarne verneem ik van u waarom het advies van uw voorganger  niet is opgevolgd. 

  

 

 

Ten aanzien van het informatie bord aan de Utrechtsestraatweg/Molenbrug kan ik u het volgende 

melden. Ik heb intern het advies gegeven het bord op een andere wijze dan voorzien te plaatsen om 

daarmee afdekking van zichtlijnen te voorkomen. Ik zal voor u nagaan wat de huidige stand van 

zaken is en deze zo snel als mogelijk aan u melden. Hopend u hiermee voor nu voldoende te hebben 

geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

 

Beleidsadviseur Verkeer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto van de situatie met reclamebord bij Molenbrug 
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