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Verkeersveiligheid Schijndel

** Mondelinge beantwoording raadsvergadering 17 februari 2022 **
Beste heer Schwiebbe, heer Van der Aalsvoort en heer De Zwart,
Uw vragen van 15 februari 2022 kunnen wij als volgt beantwoorden:
Vorig jaar hebben het CDA, de PvdA en HIER in Schijndel ondersteuning geboden bij
verkeerstellingen omtrent fietsverkeer in het centrum tijdens de weekmarkt. Er is al enige tijd
vanuit het Citymanagement van Schijndel geconstateerd dat er tijdens de weekmarkt veel fietsers
de borden negeren om af te stappen tijdens de weekmarkt op zaterdag, maar ook op de
doordeweekse dagen is er erg veel overlast van gemotoriseerd verkeer.
Naar aanleiding daarvan hebben we op 9 oktober 2021 gezamenlijk vragen gesteld en bij de
beantwoording is aangegeven dat er in november 2021 een nieuwe telling zou plaats vinden door
de gemeente. Tot op heden hebben wij hier niets van vernomen en hebben dan ook de volgende
vraag:
1. Wat is de status van de verkeerstellingen in Schijndel?
2. Wat vond het college van het onderzoek van het Citymanagement omtrent de
verkeersveiligheid?
3. Is het college bereid om maatregelen te nemen ten behoeve van de verkeersveiligheid?

Daarnaast is er meermaals aangegeven in verschillende beleidsstukken dat er niet voldoende
BOA's zijn.
4. Waarom wordt er momenteel niet gehandhaafd?
5. Is de bezetting van de BOA's momenteel voldoende?
6. Zo nee, zijn er initiatieven om dit op korte termijn te verbeteren?

Antwoord:
Mondelinge beantwoording raadsvergadering 17 februari 2022.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Meierijstad,
De secretaris,
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Drs. M.G.C. Wilms-Wils
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