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Nota van antwoord: beantwoording vragen over
veiligheid voor fietsers op de Beulakerweg te Giethoorn

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder;
de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw J. de Groot, Secretaris

Afwezig:
de heer O. Akkerman, Wethouder

Nota van antwoord
Vraag en antwoord
Op 10 juli heeft het college vragen beantwoord over de veiligheid voor fietsers op de Beulakerweg.
Naar aanleiding van de hoogteverschillen tussen het wegdek en de naastgelegen berm.
De bermen langs de Beulakerweg zijn daarop geïnspecteerd en aangevuld op de plaatsen waar
hoogteverschillen zijn waargenomen. Naar aanleiding van de onlangs aangetroffen situatie in deze
bermen stelt CPB de volgende vragen:
 Bent u echt van mening dat u invulling gegeven hebt aan het antwoord dat u ons hebt

gegeven?
Antwoord: Vanuit het uitgangspunt dat bermen een veilige uitwijkmogelijkheid moeten bieden
streven we naar bermen met een gering hoogteverschil en die egaal zijn. Na inspectie van de bermen
eind mei zijn de grote gaten aangevuld. Wij zijn van mening dat een gering hoogteverschil met de
weg gewenst is voor de afvoer van het water van de weg. Daarmee wordt plasvorming op de weg
voorkomen. Van de na aanvulling resterende hoogteverschillen is geconcludeerd dat deze acceptabel
zijn. Elke berm is in natte situatie gevoelig voor uitwijken van verkeer. Het hoogteverschil neemt
daardoor na verloop van tijd toe op momenten dat de berm (regen)water heeft opgenomen. Onlangs
zijn de bermen langs de Beulakerweg opnieuw geïnspecteerd. Daarop is besloten om op meerdere
plekken de berm te herstellen.
 Vindt u oprecht dat u als wegbeheerder uw verantwoordelijkheid neemt t.o.v. de

weggebruikers, onze eigen inwoners en de toeristen?
Antwoord: Ja, met het vaststellen van het beleidsplan wegen hebben we specifiek aandacht
gevraagd voor de bermen. De komende periode wordt behoorlijk geïnvesteerd in de versterking van
bermen (met bijvoorbeeld de aanleg van bermverhardingen langs wegen waar groot onderhoud wordt
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uitgevoerd). Daarnaast wordt gewerkt aan een efficiëntere aanpak van bermonderhoud. Daarbij wordt
ook gekeken naar nieuwere technieken voor het aanvullen van de bermen.
Vervolg
Binnenkort worden de bermen langs de Beulakerweg hersteld. Het aanvullen van de berm langs de
Beulakerweg wordt als proeflocatie gebruikt om ervaring op te doen met een relatief nieuwe techniek
waarbij oneffenheden in de berm in één werkgang worden geëgaliseerd.

Bijlagen
1. Schriftelijke vragen CPB - vragen over veiligheid voor fietsers op de Beulakerweg te Giethoorn
- beantwoording 20180711.pdf
2. Schriftelijke vragen CPB - N.a.v. beantwoording veiligheid voor fietsers op de Beulakerweg te
Giethoorn
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Nota van antwoord: onderhoud bermen Oude
Beulakerweg Giethoorn

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer R. Bats, Burgemeester; de heer O. Akkerman, Wethouder; de heer B. Harmsma; mevrouw T.
Jongman; de heer M. Scheringa; mevrouw Judith Groot, de, Secretaris

Nota van antwoord
Vraag en antwoord
De fractie van het CPB heeft het college met een brief van 25 mei j.l. de onderstaande vragen gesteld
over het onderhoud van de bermen van de Oude Beulakerweg.
Voor de korte termijn:
 Bent u met ons van mening dat deze situatie onwenselijk is omdat het een gevaar kan zijn
voor fietsers die naast de weg raken en vindt u ook dat dit op de kortst mogelijke termijn
aangepakt dient te worden?
Wij zijn het met u eens en vinden dat bermen een veilige uitwijkmogelijkheid moeten
vormen. Daarom zijn de bermen geïnspecteerd en is de berm aangevuld op de plaatsen waar
hoogteverschillen zijn waargenomen, .
Voor de langere termijn:
 Staat de Beulakerweg ook gepland om de berm naast de rijbaan te voorzien van een strook
grasbetonstenen?
o Indien ja, voor wanneer staat dit gepland?
o Indien nee, denkt u dat het zinvol is om hier met de bewoners nader over te spreken
om de Beulakerweg verkeersveilig te houden voor alle weggebruikers?
Nee, de aanleg van grasbetonstenen is niet voorzien langs de Oude Beulakerweg. In het kader van de
gebiedsgerichte aanpak Giethoorn is vanuit de werkgroep verkeer en veiligheid ook al aandacht
gevraagd voor de verkeersveiligheid op de Beulakerweg. Concrete voorstellen zijn daarbij nog niet
gedaan, maar het onderwerp is geagendeerd.
Verkeersveiligheid Oude Beulakerweg
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Ter info, de ongevallenregistatie, tussen 1 januari 2014 en 26 juni 2018 geeft aan dat er één ongeval
heeft plaatsgevonden op 6 mei 2016 tussen een motor en een auto (kopstaart). Objectief gezien is er
gelukkig geen verkeersveiligheidsprobleem.
Vervolg
In het kader van de Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn is er vanuit de werkgroep verkeer aandacht
voor de Oude Beulakerweg.
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Schriftelijke vragen aan het college conform artikel 39 van het
Reglement van Orde

Vollenhove, 20-09-2018

Onderwerp: beantwoording vragen over veiligheid voor fietsers op de Beulakerweg te Giethoorn

Geacht College,
Enkele maanden geleden hebben we vragen gesteld over de veiligheid voor fietsers op de Beulakerweg te
Giethoorn gezien de hoogteverschillen tussen wegdek en naastgelegen berm.
U hebt daarop geantwoord dat u het met ons eens bent en ook vindt dat bermen een veilige
uitwijkmogelijkheid moeten vormen. U hebt daarop de bermen geïnspecteerd en aangevuld op de
plaatsen waar hoogteverschillen zijn waargenomen.
Onlangs troffen we inderdaad op een enkele plaatsen een aangevulde berm aan maar onderstaande
foto’s laten zien dat dit maar minimaal is en de hoogteverschillen zijn best fors te noemen. We waren blij
met uw erkenning maar zijn niet echt onder de indruk van de wijze waarop u hieraan uitvoering hebt
gegeven.
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Als CPB hebben we de volgende vragen:
- Bent u echt van mening dat u invulling gegeven hebt aan het antwoord dat u ons hebt gegeven?
Ja, vanuit het standpunt dat de berm
-

Vindt u oprecht dat u als wegbeheerder uw verantwoordelijkheid neemt t.o.v. de weggebruikers,
onze eigen inwoners en de toeristen?

Wij hopen dat u het met ons eens bent dat uw verantwoordelijkheid als wegbeheerder verder gaat dan u
nu getoond hebt en dat u meer inspanningen gaat doen in het aanvullen van de berm langs de
Beulakerweg.

Namens de fractie CPB
Jacqueline Willemsen
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