Aan: College van B&W Barneveld
Betreft: Schriftelijke vragen onderhoud Wolweg, Stroe
Barneveld, 12 maart 2022
Geacht college,
Namens de SGP-fractie stellen wij u op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van
de gemeenteraad vragen over de Wolweg in het centrum van de kern Stroe en dan met name de
staat van onderhoud in relatie tot de verkeersveiligheid.
De Wolweg in het centrum van de kern Stroe is in 2018 overgedragen van de provincie naar
onze gemeente. Vanaf die tijd ligt de verantwoordelijkheid van het onderhoud bij de gemeente
Barneveld. Echter de staat van het wegdek van de Wolweg ter hoogte van het plateau in het
centrum laat zeer te wensen over. Bij overvloedige regenval blijven er veel plassen staan, wat
erg hinderlijk is voor zowel auto- en fietsverkeer en voor de voetgangers. Ook bij droog weer
kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Het is verre van comfortabel.
Onze vragen is:
 Is het college bereid om het wegdek van dit gedeelte van de Wolweg (plateau) binnen
korte tijd te verbeteren?
 Wanneer staat een herinrichting, optimalisatie, van het plein in de planning?
 Is u bekend dat er veel onnodig vrachtverkeer door de kern rijdt, terwijl omrijden via de
Harskamperweg en de N310 een betere optie is?
Eind 2020 heeft mevr. Blankenburgh (Lokaal Belang) vragen gesteld over o.a. het zebrapad in de
Wolweg en de 30 km zone. (uw kenmerk 1155295, 2 dec. 2020). Ook hebben we kennisgenomen
van het voornemen van het college om samen met provincie Gelderland te overwegen om op
onder andere de Wolweg een maximumsnelheid van 30 km. per uur in te stellen.
Hierop voortbordurend stellen wij de volgende vragen:
 Hoe staat het met de gesprekken met omwonenden en Plaatselijk Belang m.b.t. :
 hinderlijk parkeren nabij deze oversteek?
 komen er klachten over de verkeerssituatie van de kern Stroe? Zo ja, hoeveel zijn dat
er afgelopen jaar geweest en met welke inhoud?
Het mag duidelijk zijn dat de verkeersveiligheid op deze weg zo optimaal mogelijk behoort te
zijn. Maar ook comfortabel voor de gebruikers, zoals voetgangers, fietsers en autoverkeer. Maar
dat de situatie ook geen onnodige overlast geeft voor de bewoners van deze weg. We denken
daarbij ook bijvoorbeeld geluidsoverlast, zoals rammelende materialen op o.a. aanhangers.
Wij zien met belangstelling uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Gert Ploeg
raadslid SGP

