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Postbus 63
3770 AB BARNEVELD

Barneveld, 19 juli 2022

Onderwerp: onderhoud Van asfalt Asselseweg en Kerkendelweg in Kootwijk en het insluiten met
bermbeton

Geacht College,
De fracties van Burger Initiatief en ChristenUnie stellen op grond van artikel 42 van de
organisatieverordening van de gemeenteraad de volgende vragen over bovengenoemd
onderwerp.
Inleiding
Een week of drie geleden werden inwoners van Kootwijk verrast door voorbereidende
werkzaamheden in de bocht van de Asselseweg met de Nieuw Milligenseweg. Navraag bij de
werkuitvoerder maakte duidelijk dat er in augustus onderhoud gepleegd zou gaan worden aan de
Asselseweg en aan een deel van de Kerkendelweg, en dat daarbij de weg ook breder zou worden
door het gebruik van bermbeton. Inderdaad is het asfalt aan onderhoud toe want het brokkelt aan
de zijkanten af. En omdat er grindlagen aan de zijkanten liggen, ontstaan er kuilen wat de weg
onveilig maakt voor fietsers en auto’s. Dus dat er iets moet gebeuren, is duidelijk.
Nu functioneert er in Kootwijk een Werkgroep Verkeer en Parkeren, onderdeel van het
wijkplatform. Deze werkgroep wist echter van niks. Uit navraag bij de gemeente bleek dat er 16
februari wel een brief naar de drukker was gegaan, maar dat die niet verstuurd was omdat de
bijlage niet was meegedrukt.
Zo’n vier jaar geleden is in Kootwijk een Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) gemaakt. In dat plan
hebben bewoners met elkaar gekozen voor een autoluw dorp met lage snelheden, waarbij ook het
centrum, De Brink, een grondige herinrichting krijgt.
Vooral de combinatie van bermbeton, veiligheid en autoluw heeft voor veel onrust gezorgd in
Kootwijk, in combinatie met het gebrek aan communicatie vanuit de gemeente hierover. Dat bleek
afgelopen donderdag 14 juli jl. ook bij de vergadering van het wijkplatform.
Daarom hebben wij deze vragen aan het college:
1.

Is het waar dat er 16 februari een brief ter informatie naar de bewoners van Kootwijk zou
uitgaan, maar dat deze door het ontbreken van de bijlage niet is verstuurd? Zo ja, hoe

komt het dat de brief verder is blijven liggen en dat de bewoners er bij toeval achter
kwamen dat het onderhoud voor half augustus is gepland?

2.

Onderhoud is in principe uitvoering en dan is de participatietrede 1 van toepassing. Nou is
dat een moeilijk begrip, het houdt nl in dat er alleen informatie gegeven wordt en dat
meepraten (waar inwoners wel aan denken bij het woord ‘participatie’) niet op de agenda
staat. Het insluiten van het asfalt met bermbeton van 60 cm aan beide zijden wordt echter
ervaren als een behoorlijke ingreep, nl een verbreding van de weg. Het wordt ervaren als
een verbreding van een meter (omdat het asfalt aan beide zijden 10 cm wordt afgesneden).
Kan het college hier begrip voor opbrengen? Is het college het met ons eens dat in deze
situatie in ieder geval een duidelijke uitleg gegeven had moeten worden en dat er met de
Werkgroep Verkeer en Parkeren op z’n minst overlegd had moeten worden?

3.

Is het niet een gemiste kans dat er geen totaalplan ligt voor Kootwijk, waarbij de
herinrichting van De Brink en het onderhoud van de wegen naadloos op elkaar aansluiten?
Niet zozeer in tijd, maar wel in de gekozen oplossingen?

4.

Klopt het dat de normbreedte van een 60-kilometerweg 4.60 meter is?

5.

Is de gemeente bekend met onderzoeken die uitwijzen dat bij elke verbreding van de weg
auto’s 15km per uur harder gaan rijden? Is dat ook de ervaring op de wegen in het
buitengebied van de gemeente waar onlangs nog bermbeton is aangebracht, zoals de
Garderbroekerweg en de Essenerweg? Is daarover bijvoorbeeld contact geweest met de
wijkagenten? Als fietser bemerken wij dat auto’s die de fiets in willen halen, nu minder
achter ons wachten maar doorrijden ook als er een tegenligger aankomt. Daardoor voelt
het als fietser veel minder veilig.

6.

Inmiddels is, nog voor de wijkplatformbijeenkomst,er een spoedoverleg geweest met de
werkgroep Verkeer en Parkeren. In dat overleg zijn voorstellen gedaan, maar die zijn niet
overgenomen. Waarom niet?

7.

Tijdens de wijkplatformbijeenkomst is vrijwel unaniem gevraagd om uitstel van de nu
geplande maatregelen om toch samen met de inwoners tot de juiste oplossingen voor
Kootwijk te komen. Is het college bereid tot dit uitstel en om samen met de inwoners van
Kootwijk tot breed gedragen oplossingen te komen?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
Vriendelijke groet,
Judith van den Wildenberg
Burger Initiatief
Jaap van den Top,
Christen Unie

