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Onderwerp Verkeersspiegel Boulevard / Middenstraat

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeling

in de cyclus?

Nee

Beteidsterrein Verkeer

Portefeuitlehouder Schenk

Sinds een paar maanden is ten behoeve van een veilige oversteek voor automobilisten welke vanuit

de Middenstraat de Boulevard op willen rijden de oude verkeersspiegelvervangen.

Een verkeersspiegel op deze locatie is noodzakelijk omdat het uitzicht van automobilisten flink wordt

belemmerd als gevolg van het fietspad en de parkeervakken welke op de Boulevard zijn gesitueerd.

Dit leidt regelmatig tot onoverzichtelijke situaties.

Bewoners van de Middenstraat en omgeving maken zich echter zorgen over de verkeersveiligheid als

gevolg van de nieuw geplaatste verkeersspiegel.

Bij het oversteken naar de Boulevard lijkt het dat -bij het kijken in de spiegel- het aankomende

verkeer uit de Boulevard nog ver weg is. Bij het oprijden worden automobilisten echter verrast omdat

het aankomende verkeer op de Boulevard in werkelijkheid zeer dichtbij is.
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De VLP heeft hierover de navolgende vragen;

1. Wat is de reden geweest om de oude verkeersspiegel op deze locatie te vervangen?

2. ls het college op de hoogte dat op deze locatie de afgelopen maanden al een aantal

ongelukken hebben plaatsgevonden?

3. ls het college bereid de verkeersituatie hier opnieuw te bekijken met betrekking tot de

nieuw geplaatste verkeersspiegel en indien nodig deze te vervangen ten behoeve van

een grotere verkeersveiligheid?

Namens de fractie van de VLP,

Wilbert Brouwers

Wij beantwoorden deze vragen als volgt:

1. De nieuwe spiegel is van betere kwaliteit.

2. Bij het college zijn de afgelopen maanden geen meldingen ontvangen over
ongevallen op deze locatie.

3. Dit type spiegelwordt op meerdere plaatsen gebruikt binnen onze gemeente en daar
krijgen wij geen klachten over. Een spiegel blijft een hulpmiddel en zal altijd een
vertekend beeld geven. Vooralsnog zien wij geen reden om de spiegel te vervangen.
We zullen nog wel bekijken of de spiegel beter gesteld moet worden voor een
optimaler zicht.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Saskia enk-Dekkers

Wethouder openbare ruimte


