Aan:

College van B&W
Raadhuisplein 2
3771 ER Barneveld

Betreft: Eenrichtingsverkeer gedeelte Bloemendaallaan

Barneveld, 14-06-2022
Geacht College,

De SGP-fractie wil het College van B&W op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van
de gemeenteraad vragen stellen over het instellen van eenrichtingsverkeer op een gedeelte van de
Bloemendaallaan te Barneveld.
Op 13 mei 2022 heeft het college het verkeersbesluit genomen om op een gedeelte van de
Bloemendaallaan eenrichtingsverkeer in te stellen. Het gaat om het deel tussen de Oostlaan en de
Wethouder Rebellaan, ter hoogte van basisschool De Vliegeniers.
In de achterliggende week is de SGP-fractie benaderd door verschillende bewoners van de
Wethouder Zandbergenlaan, die aangeven in dit plan niet of onvoldoende zijn meegenomen door de
gemeente. Daarnaast zijn ze het niet eens met het besluit om op dit deel van de Bloemendaallaan
voor de hele dag en de hele week eenrichtingsverkeer in te stellen. Door een aantal bewoners is dit
ook aangekaart bij de gemeente en voorgesteld om met bloktijden te werken, zoals dat in andere
gemeenten in het land ook is gedaan. Ook in onze eigen gemeente is een voorbeeld van bloktijden,
namelijk de Dronkelaarseweg die een gedeelte van de ochtend is afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer i.v.m. schoolgaande jeugd op de fiets.
Voor de bewoners van de Wethouder Zandbergenlaan is het niet praktisch om dit gedeelte van de
Bloemendaallaan niet te kunnen gebruiken om zonder omweg de Stationsweg te kunnen bereiken
om vervolgens richting industrieterrein Harselaar, De Valk en Wekerom te kunnen rijden en terug.
Door de huidige verkeersmaatregel is de Wethouder Zandbergenlaan en de achterliggende wijk
slechter te bereiken.
Voorop staat dat de SGP-fractie verkeersveiligheid hoog in het vaandel heeft staan, dat staat buiten
kijf. De argumenten die richting bewoners benoemd zijn, roepen bij de SGP-fractie de nodige vragen
op.
Daarom wil de SGP-fractie de volgende vragen aan het college voorleggen:
1. Is het college het met ons eens dat de bewoners van de Wethouder Zandbergenlaan
onvoldoende meegenomen zijn in deze verkeerssituatie en dat er slechts met enkele
buurtbewoners en de basisschool De Vliegeniers is gecommuniceerd?

2. De SGP-fractie wil graag van het college weten hoe het communicatie/participatieproces
rondom dit besluit eruit heeft gezien. Kan het college hier helderheid in geven?
3. Het besluit is genomen om voor de gehele dag en de hele week eenrichtingsverkeer in te
stellen, terwijl de problemen zich voordoen bij het begin en einde van de schooldagen. Dit is
prima op te lossen door bloktijden toe te passen zodat eenrichtingsverkeer alleen geldt
tijdens deze bloktijden. Daarbuiten kan het verkeer in beide richtingen gebruik maken van dit
gedeelte van de Bloemendaallaan. Dit wordt onder meer toegepast bij scholen in de
gemeente Rhenen en Westvoorne en de eerder genoemde Dronkelaarseweg in onze eigen
gemeente. Het is bijna zomervakantie voor onze scholen. In die tijd geldt dan ook de hele dag
en de hele week eenrichtingsverkeer, terwijl de scholen dicht zijn. Door de gemeente is
richting de bewoners aangegeven dat het een tijdelijke maatregel betreft omdat de
verkeerssituatie in het grotere geheel van het GVVP wordt meegenomen. En om niet meer te
noemen, voor de huidige navigatiesystemen zijn bloktijden geen enkel probleem. Deze
systemen passen zich moeiteloos aan. Kan het college beargumenteren waarom, in het licht
van bovenstaande, dan niet gekozen is voor bloktijden maar om de gehele dag en de gehele
week eenrichtingsverkeer in te stellen?
4. Is het college bereid dit verkeersbesluit te herzien en alsnog bloktijden in te voeren aan het
begin en het eind van de (school)dag?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de SGP-fractie
Eric Pladdet

