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Uit de samenleving ontvangen we herhaaldelijk berichten over zwaar verkeer in het 
buitengebied. Deze berichten bereiken ons concreet zowel over de Hoenkoopse Buurtweg
als over de Hekendorpse Buurt. Zwaar verkeer op deze wegen en ook op andere wegen in
de gemeente vormt een risico voor de overige weggebruikers en leidt tot extra schade 
aan wegen, straten en bebouwing langs deze wegen. 

In september 2021 is een motie aangenomen raadsbreed om meer structureel beleid en 
maatregelen te ontwikkelen gericht op het terugdringen van zwaar verkeer. Inmiddels 
zijn we 1,5 jaar verder en is de situatie voor zover wij overzien onveranderd. 

Onze vragen: 

1. Welke acties heeft het college sinds september 2021 ondernomen om invulling te 
geven aan de in de motie beschreven opdracht van de gemeenteraad aan het 
college? 

2. Op welke manier geeft de gemeente invulling aan de gewenste handhaving op 
overtredingen? 

3. Heeft het college een actueel inzicht in de omvang van zwaar verkeer binnen de 
gemeente Oudewater? 

4. Heeft het college actueel inzicht in het aantal ontheffingen afgegeven? 
5. Zijn deze openbaar en inzichtelijk voor bewoners? 
6. Is er een heldere meldingsprocedure voor bewoners? 
7. Hoeveel klachten/ meldingen of andere vormen van signaleringen heeft de gemeente 

ontvangen over zwaar verkeer vanuit bewoners sinds september 2021? 
8. Welke concrete maatregelen en te behalen resultaten kunnen wij in 2023 verwachten 

op dit dossier?  

Tot slot viel ons oog op een bericht over de Alblasserwaard waarin het waterschap en de 
politie samen met de gemeentes controles hebben uitgevoerd op naleving regels zwaar 
verkeer. Onze vraag daarom ook

9. In hoeverre werkt u samen op dit dossier met het waterschap? 

Wij zien de informatie en de antwoorden tegemoet. 

Annemarie van ’t Veen & Erik Honkoop
Fractie Progressief Oudewater
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