
Schriftelijke vragen CDA-fractie inzake Verkeersveiligheid Lijnbaan

Afgelopen jaren is door bewoners van de Lijnbaan en gebruikers van het Cultuurhuis diverse malen 
contact opgenomen met de gemeente over de verkeersveiligheid van de Lijnbaan en meer in het 
bijzonder de oversteekplaats bij de Lijnbaan ter hoogte van de Strengen. Hierbij zijn door de 
gebruikers diverse ideeën aangedragen zoals het aanbrengen van een zebrapad.

Als gevolg daarvan is er door de gemeente in april 2016 een avond georganiseerd met bewoners om 
informatie te vergaren om met een aanpak te komen voor verbetering van de verkeersveiligheid. In 
november is een tweede avond georganiseerd waar bewoners op drie maatregelen konden stemmen. 

Ter plaatse van de betreffende oversteekplaats zijn geen andere maatregelen getroffen dan de 
begroeiing (bamboe) te snoeien en het wegdek te voorzien van zigzag tekens.

De begroeiing is hierbij gedeeltelijk gesnoeid, maar bamboe groeit erg hard waardoor eigenlijk dit 
onderhoud jaarlijks dient te gebeuren. Op dit moment is er reeds sprake van slecht zicht van zowel 
vanuit de Lijnbaan als het fietspad. Ook is er niet voor alle verkeersgebruikers duidelijk wie er nu 
voorrang heeft. Dit zorgt vaak voor onduidelijke en gevaarlijke situaties.

Dit kan eenvoudig worden opgelost door het aanleggen van een zebrapad.  

Afgelopen woensdag 6 juni 2018 heeft er een aanrijding plaatsgevonden waarbij een leerling door 
een auto is aangereden en met zijn hoofd tegen de voorruit is gekomen. 

De fractie van het CDA heeft hierover de volgende vragen:

Vraag 1: Welke maatregelen gaan er nu (eindelijk) getroffen worden om de onduidelijke 
voorrangsituatie voor iedereen duidelijk te maken?

Vraag 2: Waarom kan de bamboe begroeiing (die inmiddels dus enkele meters hoog is) niet volledig 
verwijderd worden en worden vervangen door lage begroeiing welke minder hard groeit dan de 
bamboe?

Vraag 3: Op welke korte termijn worden die maatregelen genomen om een volgend ernstiger ongeluk 
te voorkomen?
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