RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen
19R.00401

Van:

:

college van burgemeester en wethouders

Datum

:

11 juni 2019

Portefeuillehouder(s)
Portefeuille(s)

: Wethouder Noorthoek

: Verkeer

Contactpersoon :

K. ten Hove

Tel.nr.

:

8297

E-mailadres

:

hove.k@woerden.nl

Onderwerp:

Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Toos van Soest- Vernooij
van de Fractie van CDA
over Veiligheid zebrapad Dorpsstraat Harmelen

Vragen vanuit de fractie:
1. In welke mate herkent het college zich in het beeld dat het zebrapad in de Dorpsstraat in Harmelen
qua veiligheid te wensen overlaat?
2. Welke verbeterpunten ziet het college voor het zebrapad die de veiligheid bij het oversteken ervan
kunnen vergroten?
3. In hoeverre is het college in staat om, in overleg met het Dorpsplatform Harmelen, deze
verbeterpunten aan te brengen?
Beantwoording van de vragen:
1. Het zebrapad voldoet qua inrichting aan de eisen en is goed zichtbaar voor weggebruikers. Zoals in
uw inleiding is aangegeven houden automobilisten onvoldoende rekening met overstekende
kinderen en senioren. Dit heeft vooral met gedrag te maken en is niet direct te herleiden aan de
inrichting van het zebrapad. Automobilisten kunnen overstekende voetgangers tijdig zien en daarop
anticiperen. Het college herkent zich dus niet in het beeld zoals in de vraagstelling geschetst. Wel
erkent het college dat zebrapaden in het algemeen een bepaalde schijnveiligheid bieden.
2. Op dit moment zijn er geen extra verbeterpunten die het gedrag van automobilisten bij zebrapaden
kunnen beïnvloeden.
3. Er worden geen fysieke maatregelen genomen bij het zebrapad omdat deze qua inrichting voldoet
aan de eisen. Er worden al acties gehouden door VVN, zoals de jaarlijkse lasergun-actie en een
zebrapad-actie, om verkeersdeelnemers bewust te maken van hun gedrag. Deze acties worden
gecontinueerd zodat zoveel mogelijk mensen bereikt worden.

Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 19.010117
-
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From:
Ramler, Huub <ramler.h>
Sent:
maandag 6 mei 2019 14:19:33
To:
undisclosed-recipients:;
Cc:
Stadhuis
Subject:
Artikel 42 vragen CDA inzake Zebrapad Harmelen
Attachments: art 42. vragen cda inzake zebrapad harmelen.pdf

Aan het college
CC raad
Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van CDA inzake zebrapad Harmelen. Conform het RvO dient het college de
vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 5 juni a.s.).
Met vriendelijke groet,
Huub Ramler| griffiemedewerker | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden
M 06  55526414 |E ramler.h@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl


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

Art 42 vragen: Veiligheid zebrapad Dorpsstraat Harmelen
Regelmatig bereiken de CDA fractie berichten over het niet veilig zijn van het zebrapad in de
Dorpsstraat in Harmelen. Er zou door automobilisten onvoldoende rekening gehouden worden met
mensen die willen oversteken. Het zebrapad is een belangrijke oversteekplaats voor de kinderen die
van en naar de St Bavo school gaan en voor bewoners van de seniorenappartementen naast Huize
Gaza. Beide groepen gebruikers van het zebrapad horen bij tot de groep ‘zeer kwetsbare
weggebruikers’. Naar aanleiding daarvan heeft het CDA de volgende vragen:

1. In welke mate herkent het college zich in het beeld dat het zebrapad in de Dorpsstraat in
Harmelen qua veiligheid te wensen overlaat?
2. Welke verbeterpunten ziet het college voor het zebrapad die de veiligheid bij het oversteken
ervan kunnen vergroten?
3. In hoeverre is het college in staat om, in overleg met het Dorpsplatform Harmelen, deze
verbeterpunten aan te brengen?

Namens het CDA:
Toos van Soest- Vernooij

