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Informatienota voor de Gemeenteraad
Antwoord op schriftelijke vragen: antwoord raadsvragen D66 over
'verkeerssituatie Kerkeveld'
Kernboodschap
Wij zien geen aanleiding tot het aanpassen van de verkeerssituatie.
Eerdere besluiten
Datum
9-11-2017

Korte omschrijving eerder genomen besluit
Raadsbesluit 17 6347

Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen
1. Is het college het eens met D66 Wijchen dat door de nieuwe verkeerssituatie er een
andere gevaarlijke situatie is ontstaan?
Nee, wij zijn het er niet mee eens dat de nieuwe situatie tot een andere gevaarlijke
situatie heeft geleid. De situatie is verbeterd met alle maatregelen die zijn gerealiseerd.
Ieder verkeersongeval valt te betreuren en proberen we te voorkomen, maar zit helaas
in een klein hoekje.
2. Is het college bereid deze situatie te gaan beoordelen en haar bevindingen hierover te
rapporteren aan de raad?
Ja, wij beoordelen iedere melding die we krijgen. Nu dus ook. Wij zien dat er sprake is
van een veilige verkeerssituatie. Wij kunnen de individuele keuze van een voetganger,
die van het fietspad gebruik maakt, niet veranderen. Het fietspad is een onverplicht
fietspad. Toch is gekozen voor rode bestrating zodat extra goed opvalt dat er fietsers
kunnen rijden. Het oversteken van fietspaden is hiermee veilig ingericht. Eveneens is de
middenstreep ter hoogte van de slingers doorgetrokken. Tot slot staan er haaientanden
als men voorrang moet verlenen. De woonstraat Diemewei 45e straat is geschikt om
veilig op de rijbaan te fietsen. Langs deze weg is het niet nodig een vrijliggende
fietsvoorziening te maken. Bij deze hebben wij uw vraag beoordeelt en koppelen dit nu
terug aan de raad. We gaan geen nieuw raadsvoorstel hierover in roulatie brengen.
3. Is het college voornemens, wanneer de eventuele schouw hier aanleiding toe geeft,
het advies van Royal Haskoning op te volgen?
Wij zien geen aanleiding tot het aanpassen van de verkeerssituatie. Het project is
afgesloten. Het resterende budget is terug naar de algemene reserve gegaan.
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