
From: Lugt, Arjen van der <lugt.a>
Sent: maandag 15 juli 2019 17:10:35
To: OW-Info
Cc:
Subject: FW: Verkeersituatie Hekendorpse buurt

Graag inboeken als ingekomen stuk voor de gemeenteraad van Oudewater.

Met vriendelijke groet, 

Arjen van der Lugt

Raadsgriffier

E: a.lugt@oudewater.nl

T: 06 – 30 25 64 79

Van: chrizzies@online.nl 

Verzonden: vrijdag 12 juli 2019 11:22
Aan: Lugt, Arjen van der; !OW-RaadenFora

Onderwerp: Verkeersituatie Hekendorpse buurt

Beste leden van de Raad en Fora, 

Enkele uren voor aanvang van het zomerreces moet ik u – helaas – vragen om enige aandacht voor het navolgende. Eergisteren, rond het 

middaguur, vond een ernstig ongeluk plaats in de Hekendorpse buurt: na een aanrijding met een vrachtwagencombinatie is een slachtoffer 

(fietster) met ernstige verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis; ook een traumahelikopter was ter plaatse.

In de afgelopen jaren hebben zich op de Hekendorpse buurt enkele ernstige incidenten voorgedaan, ook met fatale gevolgen. Zojuist moest ik 

een berijder van een busje nog manen zijn snelheid fors naar beneden toe aan te passen; hij kwam met een koleregang door de buurt geracet.

Ook wij, leden van de Raad en Fora, laten tot op heden toe dat in het ‘kwetsbare’ buitengebied bij voortduring zéér gevaarlijke 

verkeerssituaties kunnen ontstaan. Zo rijden er dagelijks (te) imposante vrachtwagencombinaties, landbouwmachines, campers en auto met 

caravans door de Hekendorpse buurt, terwijl deze weg ook de ontsluiting voor kern Hekendorp vormt en tevens wordt gebruikt door veel 

schoolgaande kinderen en middelbare scholieren; in het weekend maken deze weer plaats voor talrijke (race)fietsers en colonnes motorrijders. 

In de ‘HekendorpsebuurtApp’ circuleren inmiddels tal van mogelijke aanpassingen, waaronder lagere (en handhaving) maximumsnelheid (30 

km), aanleg extra uitwijkmogelijkheden en zelfs algehele afsluiting (‘bestemmingsverkeer’).

In het licht van bovenstaande lijkt het verstandig om met de buurtbewoners in gesprek te gaan.  

Met vriendelijke groet, 

Chris Stolwijk

Hekendorpse buurt 81

3467 PC Hekendorp  
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