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Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Wilma de Mooij
van de Fractie van SP
over noodoplossing Boerendijk

Beantwoording van de vragen:
1. Bent u ermee bekend dat er eenvoudige mogelijkheden bestaan om tijdelijk de veiligheid
voor de overstekers te verbeteren zoals een mobiel stoplicht of loopbrug?
We hebben al eerder gekeken naar eenvoudige mogelijkheden om de verkeersveiligheid van de
oversteken op de Boerendijk te verbeteren, aanvullend op de aanpassingen die al eerder zijn
gedaan. Aangezien de Boerendijk een hoofdverbindingsweg is, zijn de mogelijkheden beperkt.
Andere tijdelijke maatregelen dan de klaar-overs leveren helaas onvoldoende op voor de
verkeersveiligheid. Wel is in het verleden al een middenberm aangelegd om een oversteek in twee
delen mogelijk te maken, zijn er asfaltkussens aangelegd om de snelheid te remmen en is er een
zebrapad aangelegd om de voorrang te regelen.
2. Weet u dat eenvoudige oplossingen niet onnoemelijk kostbaar hoeven te zijn en kosten
goed te billijken zijn, het gaat immers om de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers?
We hebben de mogelijkheden eerder al onderzocht. Als er nog andere eenvoudige (tijdelijke)
oplossingen beschikbaar zouden zijn, hadden we die al toegepast.
3. Bent u bereid om na te gaan of de oplossingen nadien ook elders kunnen worden ingezet/
hergebruikt?
Dit is niet van toepassing, zie vorige antwoorden
4. Wilt u in afwachting op de uitvoering van de maatregelen die volgend jaar aan de Boerendijk
getroffen in de tussentijd tijdelijke veiligheidsmaatregelen treffen die de oversteek voor
fietsers en voetgangers gedurende de hele dag veiliger maken?
Een eenvoudige tijdelijke oplossing ten behoeve van de verkeersveiligheid van de oversteken is
niet voorhanden. Eventuele andere (structurelere) oplossingen zouden een desinvestering zijn,
aangezien we volgend jaar de weg reconstrueren.
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Schriftelijke vragen ex art 42 RVO, inzake noodoplossing Boerendijk
De verkeerssituatie op de Boerendijk is dermate onveilig dat er komend jaar
maatregelen getroffen worden, zoals het aanleggen van vrij liggende
fietspaden, nieuwe kruispunten en veilige oversteekplaatsen.
Het duurt echter nog geruime tijd voordat de veiligheid voor overstekende
voetgangers en fietsers, waaronder ook (jonge) schoolgaande kinderen en
ouders met kinderen, is verbeterd. De klaar-overs zijn een goede oplossing,
maar alleen tijdens schooltijden operationeel.
Voetgangers en fietsers zijn extra kwetsbaar in het verkeer, zeker gedurende
de winterperiode als er minder zicht is en de dagen kort zijn. Dit komt de
veiligheid van de overstekers niet ten goede.
De SP heeft de volgende vragen aan het college,
1. Bent u ermee bekend dat er eenvoudige mogelijkheden bestaan om
tijdelijk de veiligheid voor de overstekers te verbeteren zoals een mobiel
stoplicht of loopbrug?
2. Weet u dat eenvoudige oplossingen niet onnoemelijk kostbaar hoeven te
zijn en kosten goed te billijken zijn, het gaat immers om de veiligheid van
kwetsbare verkeersdeelnemers?
3. Bent u bereid om na te gaan of de oplossingen nadien ook elders kunnen
worden ingezet / hergebruikt?
4. Wilt u in afwachting op de uitvoering van de maatregelen die volgend jaar
aan de Boerendijk getroffen in de tussentijd tijdelijke
veiligheidsmaatregelen treffen die de oversteek voor fietsers en
voetgangers gedurende de hele dag veiliger maken?

