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Het raadslid de heer Khoulani heeft op 19 juni 2017 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter
van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Op 17 juni jl., heeft onze fractiemedewerker een ongeluk gehad op de Hoefkade, ter hoogte van de
Wolterbeekstraat. Hij reed met een snorfiets op het fietspad richting de Stationsweg en werd
aangereden door een bestelbus die uit de Wolterbeekstraat kwam rijden. De behulpzame politie gaf
aan onze medewerker te kennen, dat dit een beruchte kruising is, waar veel soortgelijke ongelukken
gebeuren en dat er veelvuldig melding van is gemaakt bij de gemeente. Ook in dit geval is er melding
gemaakt bij de gemeente. Volgens onderzoek van onze fractie zijn er zeker acht ongevallen geweest
vanaf 2013.
1.

Is het college bekend met de onveilige verkeersituatie op de Hoefkade ter hoogte van de
Wolterbeekstraat?

Ja.
2.

Is het college bekend met de meldingen van de politie, waaronder ook de recente melding van
het ongeval van onze fractiemedewerker? Zo ja, kan het college aangeven om hoeveel
meldingen het gaat sinds 2013?

Ja, het college is bekend met circa 14 geregistreerde ongevallen sinds 2013. Het college is er echter van
op de hoogte dat veel ongevallen niet worden geregistreerd. Het werkelijke aantal ongevallen op dit
kruispunt ligt waarschijnlijk dan ook hoger.
3.

Kan het college aangeven waarom er tot nu toe niks is gedaan aan de onveilige situatie op de
eerdergenoemde plek, ondanks de noodkreet van de politie?

Deze locatie is bekend bij het college en er zijn reeds plannen gemaakt om deze situatie te wijzigen.
4.

Is het college bereid om per direct maatregelen te nemen om een einde te maken aan de
onduidelijke en vooral onveilige verkeerssituatie op de eerdergenoemde plek? Zo ja, welke
maatregelen?

Ja, de voorrangssituatie wordt gewijzigd. Er worden haaientanden en het bijbehorende voorrangsbord
(B6) geplaatst in de Wolterbeekstraat, zodat fietsers op de Hoefkade voorrang krijgen. Daarnaast
wordt het versleten verdrijvingsvlak hersteld.
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5.

Om verdere ongelukken te voorkomen; is het college bereid de vragen op de kortst mogelijke
termijn te beantwoorden?

Ja.
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