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Betreft: Vrachtverkeer kern Garderen

Barneveld, 11-03-2022

Geacht College,
De SGP-fractie wil het College van B&W op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van
de gemeenteraad vragen stellen over het vrachtverkeer in de kern Garderen.
De SGP doet dit naar aanleiding van een bezoek aan het dorp en het gehouden gesprek met
Plaatselijk Belang Garderen. Daarbij is opnieuw duidelijk geworden hoe groot het probleem van het
vrachtverkeer in Garderen is. Er komen zo’n 200 vrachtwagens door het dorp, waarbij een groot deel
geen bestemmingsverkeer is.
Ongeveer 3,5 jaar geleden heeft de SGP ook aandacht gevraagd voor dit probleem. Ook andere
partijen hebben dit gedaan. We hebben begrepen dat het college momenteel bezig is met deze
problematiek. Eén van de mogelijkheden is een ontmoedigingsbord voor vrachtwagens bij de
invalswegen van Garderen. Hier wil de SGP op voortborduren.
De SGP is namelijk beducht op het feit dat de ontmoedigingsborden onvoldoende effect zullen
sorteren. Daarom wil de SGP voorstellen om de ontmoedigingsborden te combineren met een
vrachtwagenverbod in een deel van de kern Garderen. Hierbij wordt dan een uitzondering gemaakt
voor bestemmingsverkeer. Gedacht kan worden aan de Hogesteeg, namelijk het gedeelte tussen de
T-splitsing en de ingang van de bebouwde kom aan de zuidkant van het dorp; of een gedeelte juist
buiten de bebouwde kom. Vanuit provincie Gelderland hebben wij begrepen dat een dergelijk
vrachtwagenverbod via een proefperiode in de praktijk kan worden getoetst.
De SGP heeft daarom de volgende vragen:
1. Kan het college aangeven op welke wijze het plaatsen van de ontmoedigingsborden vorm
gaat krijgen en waar deze geplaatst gaan worden?
2. Deelt het college de mening van de SGP dat een vrachtverbod in een gedeelte van Garderen
effectief kan zijn in combinatie met de ontmoedigingsborden?
3. Kan het college zich bij de provincie sterk maken voor het vrachtwagenverbod in een
gedeelte van de kern van Garderen?
4. Zo ja, wil het college de gemeenteraad op de hoogte houden van de ontwikkelingen?
Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet, namens de SGP-fractie
T. den Boon
J. Top

