
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 30 vragen 
18R.00431 

Gemeente Oudevc 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 3 juli 2018 

Portefeuillehouder(s) : wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuiile(s) : Verkeer 

Contactpersoon : D.A.W. van Baaren 

Tel.nr. : 8413 

E-mailadres baaren.m@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door J. Wijtenburg van de Fractie van CDA over Verkeersveiligheid Lijnbaan 

Beantwoording van de vragen: 

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

De voorrangssituatie is duidelijk: verkeer wat op de Lijnbaan rijdt heeft voorrang ten opzichte van het 
fietspad vanaf de school. Om dit ook voor verkeer wat vanaf de school/de Wantslag komt duidelijk te 
maken, is op het pad net voor het kruispunt met de Lijnbaan de tegel aangebracht zoals te zien op de foto 
in bijlage 18İ.03065. 

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? 

De bamboe is niet de oorzaak van slecht zicht, zie ook de foto in bijlage 18i.03064 (genomen op woensdag 
13 juni). 

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

Zoals u stelt in uw vragen, zijn er vorig jaar in overleg met de bewoners al diverse maatregelen getroffen op 
de Lijnbaan. Op dit kruispunt is het bamboe verwijderd, witte blokmarkehng en psycho bremsen (witte 
zigzag markering) aangebracht om extra aandacht te vestigen op de oversteek en zijn er Nijntje borden bij 
het kruispunt geplaatst. Hier bent u over geïnformeerd met RIB met kenmerk 17R.00732. Op korte termijn 
zijn er geen plannen om extra maatregelen te nemen om de veiligheid te vergroten op dit kruispunt. Het is 
voor de gemeente niet mogelijk het overal 100

o

Zo veilig te maken. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat 
meer dan 90

0

Zo van alle ongevallen mede te wijten is aan menselijke fouten. Ook bij dit ongeval lijkt dat het 
geval te zijn. Zowel de leerling die aangereden ís als de automobilist komen hier vaker, dus ze kennen dit 
punt. De leerling had kunnen weten dat hij hier geen voorrang had en de automobilist had kunnen weten 
dat op dit punt op deze tíjd veel mensen over steken. Een zebrapad op deze locatie vergroot de 
verkeersveiligheid dan ook niet, maar zorgt alleen voor schijnveiligheid. De voorrang wordt omgedraaid ten 
opzichte van de huidige situatie, waardoor voetgangers dan in de voorrang kan oversteken. Echter, 
wanneer die voorrang niet verleend wordt en voetgangers verwachten wel dat ze voorrang krijgt, worden 
ongevallen juist in de hand gewerkt. Bovendien wordt de voorrangssituatie dan alleen maar onduidelijker, 
omdat een zebrapad alleen geldt voor voetgangers en niet voor fietsers. Dit pad is juist aangewezen als 
(onverplicht) fietspad. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 18.012871; 
Foto Nijntje tegel met corsanummer: 18İ.03065; 
Foto bamboe met corsanummer 18İ.03064. 
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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? 

Met vriendelijke groet, 
Jeroen Wijtenburg 


