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Vragen ex. Artikel 32 Reglement van Orde  m.b.t. Verkeersveiligheid Lijnbaan                                        
 

Geacht college, 

 

In de IJsselbode van 31 augustus staat een ingezonden brief van een inwoner die zich grote zorgen 

maakt over de (on-)veiligheid van de Lijnbaan. In het verleden (2017 en 2018) hebben zowel de CDA-

fractie als ook de fractie van de CU/SGP vragen gesteld (en beantwoord gekregen) over de 

verkeersveiligheid van de Lijnbaan. Zie hiervoor de raadsinformatiebrieven 17R-00732, 18R-00431 en 

18R-00587. 

Naar aanleiding van de ingezonden brief in de IJsselbode heeft de CDA-fractie de volgende vragen: 

1. Heeft het college contact gehad met de schrijver van de ingezonden brief, zo ja wat is 

daarvan het resultaat? 

 

2. Welke maatregelen zijn er genomen sinds de beantwoording van vragen van CDA en CU/SGP 

in 2018 om de verkeersveiligheid van de Lijnbaan voor met name (schoolgaande) fietsers te 

verbeteren en kan het college aangeven welke effecten dit heeft gehad op de verbetering 

van de verkeersveiligheid op de Lijnbaan? 

 

3. Waarom wordt halsstarrig vastgehouden aan het niet aanbrengen van een zebrapad bij de 

oversteek ter hoogte van het Cultuurhuis omdat hier een 30km/uur zone betreft? In 

naburige gemeenten wordt daar geheel anders mee omgegaan. 

 

4. Klopt het dat ambtelijk is gemeld dat er geen budget is voor verbeteringen zoals gemeld door 

de briefschrijver? Zo ja, hoe kijkt het college hier tegenaan? 

 

5. In de door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota 2022-2025 is een bedrag van 10.000,= 

euro structureel toegevoegd voor “Kleine verkeerskundige maatregelen”. Welke 

verkeerskundige maatregelen heeft het college hierbij op het oog en is het mogelijk dit 

budget in te zetten voor maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren op de 

Lijnbaan? Zo ja, is het college bereid dit te doen? Zo nee, waarom niet? 

 

6. Een van de oorzaken (ook genoemd in de ingezonden brief) van het ontstaan van onveilige 

situaties is te hoge begroeiingen die het zicht ontnemen op andere verkeersdeelnemers bij 

het oversteken van de Lijnbaan. Deze onveilige situaties ontstaan ook elders in de gemeente 

door te hoge begroeiingen. Welke maatregelen/monitoringen laat het college uitvoeren om 

die oorzaak van het ontstaan van onveilige situaties, in de gehele gemeente, te voorkomen? 

Wij zien deze vragen graag schriftelijk beantwoord voor het forum Ruimte van 21 september 2021. 

 

Namens de fractie van het CDA-Oudewater, Kees de Bruijn 

6 september 2021 


