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Beantwoording van de vragen 
Vraag 1: Bent u bekend met de openstelling van de tweede tranche van de Investeringsimpuls  Verkeersveiligheid (2022-
2023)?[1]1  
 
Antwoord: Het college is hiermee bekend.  
 
Vraag 2: Welke verkeersveiligheidsknelpunten ziet het college in de gemeente Oudewater?  
 
Antwoord: De beperkte opstelruimte voor automobilisten bij de fietsoversteekplaatsen op de rotondes op de 
Vierbergenweg zien wij als een risico op een onveilige verkeerssituatie. Daarnaast willen we de attentiewaarde van de 
omgeving van scholen verhogen, zodat gebruikers hun gedrag aanpassen.  
 
Vraag 3: Ziet u kansen een beroep te doen op deze middelen voor infrastructurele maatregelen ter bevordering van de 
verkeersveiligheid in de gemeente Oudewater?  
 
Antwoord: Ja wij zien kansen, maar de subsidie is gemaximaliseerd op 50%, dus zullen er nog elders middelen 
beschikbaar moeten worden gesteld (bijvoorbeeld via provinciale subsidie of gemeentelijk budget).  
 
Vraag 4: Ziet u kansen om voor verschillende door de Raad aangedragen knelpunten (o.a. Lijnbaan, oversteek Utrechtse 
Straatweg, kruising Vierbergenweg-Lijnbaan) op te voeren voor deze Investeringsimpuls?  
 
Antwoord: Voor aansluiting Lijnbaan met de Vierbergenweg wordt de markering zichtbaarder gemaakt, deze wordt 
opgevoerd voor deze investeringsimpuls. De oversteek Utrechtse Straatweg is aangebracht door de provincie. De 
bebording voor de Lijnbaan is nu correct aangepast, er zijn afspraken met Snel gemaakt.  
 
Vraag 5: Ziet u mogelijkheden maatregelen uit het fietsbeleidsplan op te voeren voor deze Investeringsimpuls?  
 
Antwoord: Voor deze subsidiemogelijkheden in het kader van verkeersveiligheid zien wij mogelijkheden voor het 
aanvragen van subsidie voor het verbeteren van de fietsveiligheid op de rotondes van de Vierbergenweg.  
Los daarvan zijn maatregelen opgevoerd om schoolzones in te richten rondom de scholen en het vervangen van het 
tegelfietspad langs de Vierbergenweg voor asfalt. Als reservemaatregel wordt het aanleggen van een fietsstraat in de 

 
 



Brede Dijk opgevoerd.  
Voor de maatregelen in het fietsbeleidsplan kunnen vanaf januari volgend jaar ook subsidie aanvragen bij de provincie 
worden ingebracht.  
  
 
 
   
 
Bijlagen 
n.v.t. 


