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Nijkerk, 9 november 2018
Aan het college van B&W van Nijkerk,
Geacht college,
De fractie van het CDA wil op grond van artikel 33 van het Regelement van Orde van de
gemeenteraad een aantal vragen stellen met betrekking tot herinrichting van de Marijkestraat,
Margrietstraat, Julianastraat, Bentinckstraat en Wallerstraat.
Aanleiding:
Door verschillende bewoners van deze straten is aangegeven dat de stoepen, na de nieuwe
inrichting, te smal zijn. Volgens B.A.T. (Bouw Advies Toegankelijkheid) moet de minimale breedte van
een stoep 90 cm zijn. Veel stoepen in deze straten zijn niet breder dan 60 cm (2 tegels). Er is ook
geen stoeprand meer aangebracht, zodat auto’s te dicht bij de erfgrenzen geparkeerd kunnen
worden.
Door deze combinatie is het voor voetgangers vaak bijna onmogelijk over de stoep te lopen. U
begrijpt dat het dan voor mensen, die gebruik maken van een rolstoel of rollator en ouders met
wandelwagens, helemaal onmogelijk wordt om op een veilige manier over de stoep van A naar B te
komen. Zij moeten dan gebruik maken van de rijbaan.
Doordat de auto’s dichter tegen de erfgrenzen zijn geparkeerd is het beeld van de straten ruimer,
wat uitnodigt om harder te rijden dan de maximale toegestane snelheid van 30 km. Hierdoor kunnen
er gevaarlijke situaties ontstaan. De bewoners parkeren hun auto vaak wel op de juiste manier, maar
automobilisten die b.v. de Schakel bezoeken en veel gebruik maken van deze straten om hun auto te
parkeren, houden hier geen rekening mee.
Ook is er een parkeervak aangebracht recht voor de enige uitgang van een scootmobiel gebruikster.
Mensen met een rolstoel, rollator of scootmobiel kunnen vaak niet via hun voordeur de straat
bereiken omdat er parkeervakken recht voor hun uitweg gemaakt zijn en auto’s op de stoep
geparkeerd staan.
Vragen:
1- Is het College op de hoogte van de huidige situatie en de klachten hierover?
2- Bent u, net als het CDA, van mening dat er door deze nieuwe inrichting veel ongemak is en er
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan?
3- Bent u bereid om met de aanwonenden in gesprek te gaan en samen oplossingen te zoeken?
4- Hoe denkt het college dit bij herinrichting van andere wijken te voorkomen?
De CDA fractie ziet uw beantwoording met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie
Bert Veldhuizen

