Raadsfractie
Gemeente Barneveld

Aan:
College van Burgemeester en wethouders
Betreft: Vragen veiligheid op fietspaden in het winterseizoen
Datum: 19-01-2022
Van:
Anne van der Meer, anneruthvdmeer@hotmail.com, 06 21 50 80 39

Geacht college,
Een groot aantal inwoners in de gemeente Barneveld, met name in de wijken Veller en de Burgt,
hebben hun zorgen geuit over de gevaarlijke situatie die het omlaag zetten van paaltjes op
fietspaden creëert. De paaltjes worden omlaag gezet vanwege de vorst en het benodigde strooien.
Echter, de paaltjes blijven omlaag tot het eventueel weer gaat vriezen. Dit omlaag laten van de
paaltjes totdat het eventueel weer gaat vriezen, levert levensgevaarlijke situaties op voor de
veiligheid van kinderen in de wijken. Het zorgt er namelijk voor dat er een afsnijroute in de wijken
ontstaat voor pakketbusjes, boodschappenbezorgers en personenauto’s. Als er in de nabije
speeltuintjes kinderen spelen, en zij zich niet bewust zijn van het feit dat er auto’s over het fietspad
aan kunnen komen, dan is dat levensgevaarlijk. Het CDA maakt zich grote zorgen over de werkwijze
om paaltjes omlaag te laten wanneer het niet vriest en de ernstige gevaren die dat oplevert. Een
werkwijze die bovendien elke winter terug lijkt te komen. Deze klachten en zorgen van onze
inwoners zijn niet nieuw.
Inwoners hebben al formulieren ingevuld en meerdere malen contact gezocht met de gemeente,
maar er wordt voor hun gevoel weinig naar hen geluisterd en weinig actie ondernomen op hun
zorgen. De gevaarlijke situatie op de fietspaden blijft daarmee in stand. Inwoners geven ook aan dat
deze auto’s veel te hard rijden over het fietspad, wat de situatie nog veel gevaarlijker maakt. Deze
situatie is niet alleen gevaarlijk voor spelende kinderen, maar ook voor jongeren op weg naar school,
of ouders die hun kinderen wegbrengen.
Als fractie van het CDA stellen wij daarom op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van
de gemeenteraad de volgende vragen:
-

Bent u bekend met de zorgen en wensen van deze inwoners?

-

Inwoners geven aan formulieren te hebben ingevuld en contact te hebben gezocht met de
gemeente, maar geven ook aan het gevoel te hebben dat zij niet worden gehoord of dat er te
weinig actie wordt ondernomen. Herkent u dit en wat bent u van plan hieraan te doen?

-

Wat is de reden dat de paaltjes omlaag worden gelaten wanneer het niet vriest?

-

Welke afweging heeft u bij de keuze voor deze reden gemaakt ten opzichte van de veiligheid
van kinderen en gebruikers van de betreffende fietspaden?

-

Waarom is na deze afweging gekozen om de paaltjes omlaag te laten wanneer het niet
vriest?

-

Bent u het met de fractie van het CDA eens dat een dergelijke situatie zeer gevaarlijk is voor
kinderen, jongeren en overige gebruikers van een betreffend fietspad?

-

Bent u het met de fractie van het CDA eens dat handhaving in dit geval niet voldoende is,
omdat het rijden van een busje of auto over het fietspad om de weg af te snijden slechts kort
is en daarmee de pakkans klein is?

-

Bent u bereid om voortaan, wanneer het niet vriest, de paaltjes naar boven te zetten op
fietspaden?

Namens het CDA,
Anne van der Meer
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