Brief aan de raad

2019-15612
Verkeersveiligheid diverse wegen
Aan de leden van de raad,
9 juli 2019
Aanleiding
In het AD van zaterdag 3 juni 2019 stond een opsomming van wegen waar volgens het
artikel de verkeersveiligheid een aandachtspunt is. ABZ heeft vragen gesteld over de
handhaving van de snelheid naar aanleiding van dit artikel, een aantal meldingen door
burgers en de smiley borden met informatie. Het gaat bij ABZ om de volgende wegen:
Molenweg, Dorpsstraat, Lindtsedijk, de Langeweg en de Geerweg. Deze wegen staan in het
artikel als locaties waar te hard wordt gereden.
Vraag 1
Bent u hiermee bekend ?
Antwoord:
Ja, wij zijn op de hoogte van deze informatie.
Vraag 2 en 3
Staan er hier al acties op gepland? Indien dit nog niet het geval is, wanneer gaan we hier
actie op ondernemen?
Antwoord:
Ja, er zijn acties gepland voor de wegen in Heerjansdam. Het gaat daarbij om de Molenweg
en de Dorpsstraat. Wij zijn met de Dorpsraad in overleg om passende maatregelen te
nemen bij de locaties in Heerjansdam.
Op de locatie Langeweg en Geerweg hebben wij dit jaar reeds maatregelen toegepast om
de snelheid terug te dringen en de verkeersveiligheid te verbeteren.
Wij vragen de politie om te handhaven op de aangegeven locaties.
De Lindtsedijk tussen Zwijndrecht en Heerjansdam is niet bij de gemeente Zwijndrecht in
beheer. Wij vragen daarom Waterschap Hollandse Delta om deze locatie te onderzoeken.
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Vraag 4
Is het college van mening dat de verkeersveiligheid in het geding is ?
Antwoord:
Het college is van mening dat de verkeersveiligheid in het geding is bij de locaties Molenweg
en de Dorpsstraat te Heerjansdam.
Het college is van mening dat de verkeersveiligheid niet meer in het geding is bij de locaties
Geerweg en Langeweg. Op deze locaties zijn maatregelen getroffen.
Vraag 5
Daar waar het wegen van het waterschap betreft is daar overleg over?
Antwoord:
Wij overleggen met het Waterschap over de locatie die in hun beheersgebied ligt
(Lindtesdijk).
Hoogachtend,

De secretaris,

De burgemeester,

