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Fractie CDA

Geachte heer Schipper,
Datum
22-3-2022
Ons kenmerk:
1187735
Uw kenmerk

U heeft namens de fractie van CDA schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 42
van de Organisatieverordening van de gemeenteraad. De vragen gaan over de
Postweg in De Glind. Hieronder beantwoorden wij uw vragen als volgt.
Vraag 1: Bent u bekend met de slechte staat van het wegdek aan de Postweg binnen
de bebouwde kom in De Glind?
Antwoord: Ja, de situatie is ons bekend.
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Vraag 2: Bent u bereid om vooruitlopend op de planning in het GVVP vervroegd aan de
slag te gaan met deze weg? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: In het GVVP-maatregelenpakket 2021 is opgenomen om voor de Postweg
een plan te maken voor een duurzaam veilige weginrichting. Deze studie is afgerond.
In het maatregelenpakket van 2022 is een uitvoeringsbudget voor deze
verkeersmaatregelen opgenomen. Uitgangspunt is de nieuwe weginrichting te
combineren met grootschalig onderhoud.
Momenteel wordt inzichtelijk gemaakt wat de kosten zijn van deze integrale aanpak.
Op basis van dit inzicht volgt een voorstel om het benodigde (aanvullende) budget
beschikbaar te stellen. Hierna wordt de verdere uitwerking opgestart en de uitvoering
ingepland.
Vraag 3: Bent u bereid om met de inwoners uit De Glind en de Belangenvereniging De
Glind op zeer korte termijn in gesprek te gaan om te inventariseren wat de wensen en
behoefte zijn?
Antwoord: In oktober 2021 heeft overleg plaatsgevonden met de werkgroep Verkeer
van belangenvereniging De Glind. Hierbij is het conceptplan voor verkeersmaatregelen
besproken en zijn aandachtspunten opgehaald. Het betrekken van afzonderlijke
bewoners is onderdeel van de verdere uitwerking (zie antwoord 1).
Vraag 4: Bent u bereid om samen met de inwoners en de Belangenvereniging tot een
goed en veilig ontwerp te komen waarin de belangen van voetgangers, fietsers en
automobilisten optimaal in wordt meegenomen?
Antwoord: Ja, dat is juist het doel van de (integrale) aanpak die opgestart is.
Vraag 5: Bent u bereid om niet alleen te kijken naar vernieuwing van het wegdek, maar
ook onderzoek te doen of de weg wellicht beter ingericht kan worden om de veiligheid
van alle gebruikers beter te kunnen waarborgen?

Antwoord: Ja, dat is de reden dat Postweg is opgenomen in het GVVP
maatregelenpakket, aansluitend bij het benodigde onderhoud.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
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secretaris
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