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Beantwoording schríftelijke vragen over een onveilige verkeerssituatie op het fietspad tussen de Kamillehof en de
Slinger

Geachte heer Zandbergen,
Op 17 mei 2018 heeft u ons schríftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement
van orde met als onderwerp Onveilige verkeerssituatie fietspad.
Vraag 1:
Is het u bekend dat met enige regelmaat autovoertuigen gebruikmaken van het langs de
Heemlanden gelegen fietspad tussen de Kamillehof en de Slinger om op die manier zo kort
mogelijk van of richting centrum het Rond te rijden?
Antwoord:
Dat is ons bekend.
Vraag 2:
Kunt u ons uitleggen waarom dit gebeurt en waarom er niet op wordt toegezien of wordt
gehandhaafd door de politie opdat dit niet meer zal gebeuren?
Antwoord:
Ongeveer 4 jaar geleden zijn de meeste paaltjes op fietspaden in Houten verwijderd omdat de
nadelen daarvan groter waren dan de voordelen, zo ook bij de Heemlanden. In de praktijk bleek
helaas echter dat er op het (brom-)fietspad bij de Heemlanden regelmatig auto’s reden. Daarom zijn
hier recent weer paaltjes teruggeplaatst.
We hebben de indruk dat er meer auto’s over dit (brom-) fietspad reden sinds de herinrichting van de
Slinger en het (brom-) fietspad hier. Het was na de herinrichting gemakkelijker voor auto’s om het
(brom-)fietspad op te rijden.
Daarnaast verschilt door de nieuwe asfaltverharding het uiterlijk weinig van de in het verlengde van
het (brom-) fietspad gelegen fietsstraat. Er staan wel 2 paar duidelijke blauwe (brom-)fietspadborden
(G12a) aan weerszijden van het (brom-)fietspad waardoor voldoende duidelijk is dat het om een
(brom-) fietspad gaat.

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.

Wanneer de politie of een BOA van de gemeente een auto op het (brom-)fietspad zien dan wordt er
bekeurd voor deze overtreding.
Vraag 3:
Bent u met ons van mening dat het rijden op een bij een middelbare school gelegen fietspad
door motorvoertuigen tot levensgevaarlijke situaties kan leiden voor fietsers, waaronder
leerlingen van deze school, en zo ja, wilt u dan de daartoe noodzakelijke maatregelen treffen
om daaraan zo spoedig mogelijk een einde te maken teneinde grote ongelukken te
voorkomen?
Antwoord:
Het rijden door auto’s op het (brom-)fietspad kan inderdaad tot gevaarlijke situaties leiden. Zoals
hiervoor is aangeven zijn daarom paaltjes geplaatst. Dit zijn fietsvriendelijke auto werende paaltjes op
het begin van het (brom-)fietspad bij het theater.
Een afschrift van deze brief wordt aan de leden van de raad verzonden.
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Richard Zwartenkot of Pim de Moed via
telefoonnummer (030) - 63 92 611.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
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H.S. den Bieman
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