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Fractie SGP
T.a.v. dhr. J. Top

Geachte heer Top,
Datum
Ons kenmerk

U heeft namens de fractie van SGP schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 42
van de Organisatieverordening van de gemeenteraad. De vragen gaan over de Wolweg
in Stroe. Hieronder beantwoorden wij uw vragen als volgt.

- Is het college bereid om het wegdek van dit gedeelte van de Wolweg (plateau)
binnen korte tijd te verbeteren?
Antwoord: Het college is bereid het onderhoudsniveau van het wegdek van de
Wolweg op het plateau te verbeteren. Het oorspronkelijk voornemen was om het
onderhoud te combineren met een mogelijke herinrichting van de 30 km-zone
van de Wolweg. Deze plannen zijn echter nog niet concreet. Inmiddels is
beoordeeld welk onderhoud vooruitlopen uitgevoerd wordt. De aannemer is
gevraagd dit op een zo kort mogelijke termijn in te plannen en uit te voeren. De
verwachting is dat dit kort na de bouwvak is.
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- Wanneer staat een herinrichting, optimalisatie, van het plein in de planning?
Antwoord: Er zijn bij ons geen plannen voor een herinrichting/optimalisatie van
het plein bekend.

email:
b.dejong@barneveld.nl
Onderwerp:
Raadsvragen art 42 SGP
Wolweg in Stroe

- Is u bekend dat er veel onnodig vrachtverkeer door de kern rijdt, terwijl omrijden
via de Harskamperweg en de N310 een betere optie is?
Antwoord: De dorpswerkgroep Stroe heeft bij ons onder de aandacht gebracht
dat er onnodig vrachtverkeer door het dorp rijdt. Wij zijn het met u eens dat
omrijden via de Harskamperweg en de N310 een betere optie is. Echter is het
niet mogelijk het vrachtverkeer te verplichten om deze alternatieve route te
gebruiken. Het voornemen is in 2023 of 2024 een integraal project te starten om
de Wolweg binnen de komgrenzen als 30 km/uur in te richten. Hiermee wil de
gemeente het doorgaand gebruik door (vracht)verkeer ontmoedigen.
-

Hoe staat het met de gesprekken met omwonenden en Plaatselijk Belang m.b.t. hinderlijk

parkeren nabij deze oversteek?
Antwoord: Er volgen op korte termijn maatregelen om de
voetgangersoversteekplaats beter zichtbaar te maken. Dit gebeurt met het
aanbrengen van een zebrapad, taludmarkering en een verlicht portaal boven het
zebrapad. Hierover heeft recent overleg plaatsgevonden met omwonenden en

de dorpswerkgroep Stroe. De ontwerptekening is als bijlage toegevoegd. De
werkzaamheden worden in september uitgevoerd.
-

Komen er klachten over de verkeerssituatie van de kern Stroe? Zo ja, hoeveel zijn dat er
afgelopen jaar geweest en met welke inhoud?

Antwoord: Er zijn bij de gemeente enkele klachten bekend over de
verkeerssituatie bekend. De klachten die op dit moment openstaan gaan niet
over het doorgaande vrachtverkeer door Stroe We hebben goed contact met de
dorpswerkgroep Stroe en het wijkplatform over verkeerszaken, ook in relatie tot
de ontwikkelingen voor nieuwbouwwijk Wulperveld en bedrijventerrein Stroe.
Blad 2

Mocht u naar aanleiding van de beantwoording verdere vragen en/of opmerkingen
hebben dan vernemen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa
secretaris

J.J. Luteijn
burgemeester

Bijlage: Ontwerp oversteek Wolweg
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Aanbrengen 50km/h talud-markering
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Markering uitvoeren als:
- Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7kg/m2
- Uitvoeringsvorm type II
- Afstrooien met glasparels
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Bestaande opsluitband 60x150 mm
Materiaalgrens verharding
Arcering

Omschrijving
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Bestaande molgoot herstraten
Tegel 300x300x60 mm stroomlaag
Symbool

Omschrijving

Maaiveldverloopband 5/20
Verkeerstegel 300x300 mm geleidetegel kleur wit

bestaande kolken

Verkeerstegel 300x300 mm noppentegel kleur wit
Verkeersbord RVV L02, verlicht, bevestigd aan portaal

Tegels doortrekken voorbij toegangspad woning
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