Rondvraag voor raadsvergadering 20 december 2017
Verkeersveiligheid Barwoutswaarder

In de commissie Ruimte van 14 december j.l. beantwoordde het college vragen m.b.t. het
strooien en vegen van fietspaden. In de beantwoording schetste de wethouder de
problemen waarmee de gemeente mee van doen had gehad en op welke wijze men die gaat
aanpakken. Ondertussen hebben we weer een “glad” weekend achter de rug.
Dat was op Barwoutswaarder goed te merken.
Zaterdag, 16 december raakten er eerst, onafhankelijk van elkaar, ter hoogte van de
waterzuivering, auto’s van de weg in de sloot. In de avond/nacht nog eens. Zondag overdag
raakten er ter hoogte van sloperij Lek/timmerfabriek Verweij nog weer twee auto’s van de
weg.
Eerrder al, maandag 11 december, zijn de brugleuningen van een van de bruggen op
Barwoutswaarder door wegglijdende vrachtwagens vernield waardoor ter plaatse voor met
name fietsers en voetgangers een bijzonder onveilige situatie ontstond.
De materiële schade is groot en in alle gevallen was er sprake van gladheid als oorzaak.
Nevenbij willen we ter kennis brengen dat het jaagpad dusdanig glad was dat het voor zowel
fietsers als voetgangers gevaarlijk terrein was. Ook de weg zelf was voor hen geen optie.
Er zijn meerdere fietsers onderuit gegaan.
Volgens buurtbewoners was er niet gestrooid en men spreek ervan dat de strooiwagens niet
verder gaan dan het bord einde bebouwde kom cq de waterzuivering.
Al eerder heeft het dorpsplatform haar zorgen uitgesproken over de verkeerssituatie op
deze druk bereden weg. Winterse omstandigheden laten zien hoe ernstig deze zorgen zijn.
Inwonersbelangen heeft de volgende vragen aan het college:
1.
Wat is het strooibeleid voor Barwoutswaarder?
2.
Is door de daartoe ingehuurden hun werk op tijd en adequaat gedaan?
3.
Hoe controleert de gemeente of de daartoe ingehuurden hun werk op tijd en
adequaat doen?
En;
1.
Welke prioriteit heeft bij het college de verkeersveiligheid op Barwoutswaarder
buiten de bebouwde kom?
2.
Welke bijstellingen gaat de gemeente doen om te zorgen dat de
verkeersveiligheid op Barwoutswaarder verbetert?
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