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Vragen verkeersveiligheidsmaatregelen N35
Geachte mevrouw Nikamp,
Op 29 oktober heeft u namens uw fractie schriftelijke vragen ingediend over de verkeersveiligheidsmaatregelen
N35 Mariënheem. Wethouder Wagenmans heeft toegezegd schriftelijk te willen reageren op de vragen. In deze
brief geven wij graag antwoord op uw vragen.
Vraag van GemeenteBelangen:
De fractie van GemeenteBelangen maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in Mariënheem en de N35. Nu
nog meer duidelijk is geworden dat de nieuwe N35 zeker niet voor 2031 gereed is. Het is daarom van steeds groter
belang dat de veiligheidsmaatregelen, die in overleg met de provincie zijn toegezegd, zo snel mogelijk worden
uitgevoerd. Niemand zit te wachten op nog meer ongelukken. Voor inwoners van Mariënheem en de leden van de
verkeerscommissie is het van groot belang dat er op de kortst mogelijke termijn duidelijkheid komt over de
uitvoering en planning van de toegezegde veiligheidsmaatregelen. Ook wil GemeenteBelangen graag
duidelijkheid over de uitvoeringsplannen voor de andere veiligheidsmaatregelen langs de N35.
GemeenteBelangen heeft daarom de volgende vragen:
1. Wanneer worden de definitieve plannen voor uitvoering van de verkeersveiligheids- maatregelen voor
Mariënheem gepresenteerd?
2. Kan het college een tijdsplanning geven betreffende de uitvoering van de
verkeersveiligheidsmaatregelen rond Mariënheem?
3. Wanneer komt het college met concrete plannen en planning voor uitvoering van
verkeersveiligheidsmaatregelen rond de rest van N35?
Beantwoording
1/2. In het bestuurlijk overleg (BBG) van juli 2021 is besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen in
Mariënheem en een middengeleider aan te leggen bij Mariënheem Oost. De te nemen
verkeersveiligheidsmaatregelen in Mariënheem moeten nog nader worden onderzocht. In dat onderzoek wordt
ook gekeken naar de effecten van een afsluiting van de Schoonhetenseweg en Keizersveldweg op het
onderliggend wegennet en welke mitigerende maatregelen moeten hiervoor moeten worden getroffen. Dit wordt
ook afgestemd met Plaatselijk Belang Mariënheem. Het onderzoek wordt begeleid door Rijkswaterstaat. Na
gereedkoming van het onderzoek kan een definitief besluit genomen worden over de te treffen
verkeersveiligheidsmaatregelen en kunnen deze gepresenteerd worden.
3. De overige verkeersveiligheidsmaatregelen , de twee bajonetten bij Heino Noord en Heino Zuid en de veilige
bermen(obstakelvrije zone) zijn door Rijkswaterstaat in verdere voorbereiding. De planologische procedure voor
de twee bajonetten wordt naar verwachting begin 2022 gestart.

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd,
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