Aan: College van B&W Barneveld
Datum: 13 april 2022
Betreft: Schriftelijke vragen over voetgangersontsluiting bij de wijk Holzenbosch
Geacht college,
Op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad wil
onze fractie vragen stellen over voetgangersontsluiting bij de wijk Holzenbosch.
Vanaf het voorjaar 2020 zijn de eerste negentien woningen in de wijk Holzenbosch
opgeleverd. Sindsdien zijn er vele gevolgd en wonen er al diverse mensen,
waaronder veel jonge gezinnen, in de wijk.
Tot op heden is voor de bewoners niet veilig om de wijk wandelend te verlaten. Er is
een fiets/ en voetgangersuitweg gerealiseerd aan de Goudkamp die aansluit op de
Wikselaarseweg. Echter aan het huidige voetpad aan de Wikselaarseweg is geen
op-afrit voor voetgangers gerealiseerd. Hierdoor lopen mensen met een rolstoel of
kinderwagens tegen een obstakel aan.
Bij de ontsluiting aan de Schoonengweg is tot aan de vroegere bebouwde kom geen
voetpad gerealiseerd. Hierdoor lopen de bewoners, zeker met slecht weer, door de
modder en langs de voorbijrazende auto´s. De bermzijde zijn inmiddels aan beide
kanten stuk gereden. En voor de vele kinderen die ook van deze zijde gebruik
maken, richting de scholen, is dit geen veilige ontsluiting.
Naar aanleiding van dit gegeven stellen we namens de ChristenUnie de volgende
vragen:
1. Is het college op de hoogte van de missende voorzieningen aan de
Wikelaarseweg en de Schoonengweg?
2. Welk termijn hanteert het college om dit soort voorzieningen te realiseren bij
een nieuwbouwwijk?
3. Is het college het met de ChristenUnie eens dat na twee jaar na de eerste
oplevering het realiseren van een veilige voetgangers ontsluiting gewenst is.
4. Kan het college prioriteit zetten op de uitvoer van deze voorzieningen aan de
Wikselaarseweg en de Schoonengweg?

Wij kijken uit naar de beantwoording van onze vragen.
Met vriendelijke groet,
namens de fractie van de ChristenUnie
Dianne de Kwant
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