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Aan de voorzitter van de raad 

Steller van de vragen: 
Michel Hofstee(HA!) en Wouter van den Berg(SGP) 

OnderwerpiBinnenweg/Rijsbruggerweg 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
1. Bent u het met Houten Anders! en de SGP eens dat het traject Binnenweg/Rijsbruggerweg nog 

een aantal verkeerstechnisch zeer onveilige stuaties in zich heeft? 
2. Bent u het met Houten Anders! en de SGP eens dat er op het traject 

Binnenweg/Rijsbruggerweg een zeer grote onderhoudsachterstand is in het deel tussen de 
N410 en de N421. Zodanig dat de gaten in de weg een verkeersonveilige situatie is voor 
fietsers? 

3. Zijn de beloofde resultaten van het verkeersonderzoek omgeving Limesbaan door de provincie 
opgeleverd? 
Zo nee: 

Wat gaat u ondernemen om deze resultaten wel boven water te krijgen? 
Wat gaat u ondernemen om zonder deze resultaten al aan de veiligheid van deze 
omgeving te werken? 

Ervan uitgaande dat de provincie het onderzoek op tijd opgeleverd heeft, de onderstaande vragen: 
4. Zijn de resultaten van onderzoek beschikbaar voor de leden van de raad? 
5. Heeft de daarbij behorende en toegezegde evaluatie plaatsgevonden? 

Zo nee: 
Wanneer vindt deze wel plaats? 

Zo ja: 
Wat zijn de conclusies van deze evaluatie? 

6. Bent u bereid de resultaten van deze evaluatie met de raad te delen? 
Voor de Binnenweg/Rijsbruggerweg zijn een verkeersregels opgesteld die dagelijks met voeten 
getreden worden zoals deze weg gebruiken als niet bestemmings verkeer het negeren van stopstrepen 
en het negeren van de verplichting alleen rechtdoor over te steken bij de Limes baan 

7. Bent u het met Houten Anders! en de SGP eens dat het niet zinvol is om regels op te stellen 
die niet gehandhaafd (kunnen) worden? 

8. Bent u het met Houten Anders! en de SGP eens dat de verkeersregels op het traject 
Binnenweg/Rijsbruggerweg massaal met voeten getreden worden? 

9. Bent u van plan om de regels te gaan handhaven? 
Zo ja: 

Per wanneer kunnen we de handhaving gaan verwachten 
Zo nee: 

Zouden deze regels dan niet moeten worden afgeschaft omdat de situatie voor de 
fietsers dan in ieder geval duidelijker is dan nu? 

Indien nodig een toelichting: 
Op 12 november heeft u eerder schriftelijke vragen van Houten Anders! over dit onderwerp beantwoord 
Sinds die tijd hebben wij geen enkele ontwikkeling gehoord of gezien ondanks de belofte dat er na 
februari aanpassingen te verwachten waren. Regelmatig worden wij als politieke partijen er door 
inwoners op gewezen dat de situatie er voor fietsers gevaarlijke situaties oplevert. Telling van één van 
de klagers geeft aan dat er (in een maand tellen) in de zes minuten dat hij er fietst gemiddeld 16 
auto's als achteroprijdend verkeer voorbij komen. Er wordt niet gestopt voor de stopstrepen waar de 



fietsers moeten oversteken en de weg is in een uiterst slechte conditie met veel gaten. 
Niet gevaarlijk vooor de fietsers, maar wel voor het snelverkeer op de rondweg is het feit dat er 
regelmatig links of rechts af geslagen wordt bij de aansluiting van de Limesbaan, daar waar er alleen 
rechtdoor gereden mag worden. Omdat de desbetreffende automobilist geen stoplichten meer ziet 
moet deze op goed geluk de rondweg op rijden.Het is evengoed gevaarlijk voor auto's die de 
Limesbaan oprijden richting de snelweg, wanneer een voorgaande auto plots afslaat richting de 
Binnenweg/Rijsbruggerweg, en vice versa. Onzes inziens een onacceptabele situatie die opgelost 
moet worden voordat er serieuze slachtoffers vallen. 

Ondertekening en naam indiener(s): 

Michel Hofstee (Houten Anders! Wouter van den Berg (SGP) 

1 Begripsomschrijving: 

Schriftelijke vragen aan het college: het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over 
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Het karakter van deze vragen is primair 
van informatieve strekking. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats; in ieder geval binnen 30 dagen nadat 
de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende debatraad. 

Wijze van indienen van schriftelijke vragen: 
de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (art. 36, tweede lid Reglement van orde voor de werkzaamheden van 
de gemeenteraad). 


