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De fractie heeft de volgende vragen: 

 

Sinds een aantal dagen ervaren bewoners van de Boulevard Antverpia en doorkomende 

automobilisten richting Sportschool BigGym veel overlast als gevolg van de werkzaamheden 

die momenteel worden uitgevoerd aan de Badhuisstraat en welke nog enkele weken zullen 

duren. 

Er zijn diverse meldingen gedaan door bewoners bij de gemeente over de verkeerssituatie in 

de Boulevard Antverpia met betrekking tot de overlast. Bewoners kunnen tussen 19.00 en 

21.00 uur de straat amper in of uit, en bij eventuele calamiteiten kunnen hulpdiensten de 

straat niet in. 

Bewoners hebben de overlast aangekaart bij Sportschool BigGym maar krijgen hier geen 

reactie op terug. Daarnaast word op momenten dat het verkeer niet vaststaat heel hard door 

de straat gereden/gescheurd waardoor de straat op een racebaan lijkt. Een ongewenste en 

gevaarlijke situatie gezien de vele fietsers (waaronder veel kinderen) die hier in de straat 

moeten zijn bij basisschool De Blokwei, welke in de Boulevard Antverpia gehuisvest is.  

Er zijn maatregelen door de gemeente genomen door 2 drempels en een zebrapad aan te 

leggen, echter helpt dit niet tegen het hardrijden. Bewoners maken zich dan ook veel zorgen 

over de veiligheid waarbij tevens regelmatig agressief gedrag optreedt door passerende 

sportschoolbezoekers. Bewoners krijgen van de politie te horen dat de veiligheid en 

verkeersoverlast een taak is van de gemeente. 

De fractie van de VLP heeft hierover de navolgende vragen. 

 

1. Is het college bekend met de verkeersoverlast in de avonduren die momenteel speelt, 

en zo ja is het mogelijk om tijdelijk bouwstoplichten of eventueel verkeersregelaars 

(dan wel een andere optie) in te zetten ter voorkoming van verdere overlast? Graag 

een toelichting. 

2. Is het college bereid nader te onderzoeken of het treffen van extra 

veiligheidsmaatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid hier loont? Graag 

een toelichting. 

3. Is het college bereid om met omwonenden en Sportschool BigGym in contact te 

treden, om te bezien welke oplossingen in de toekomst ter verbetering van veiligheid 

en vermindering van de verkeersoverlast in deze omgeving gerealiseerd kunnen 

worden? 

 



Wij beantwoorden de vraag als volgt: 

1. Het college is bekend met de verkeersoverlast. Als maatregel is het de bewoners 

toegestaan om (tijdelijk) deels op de stoep te parkeren, hierdoor komt er meer ruimte 

voor auto’s om elkaar te passeren. 

2. We hebben dit onderzocht en we verwachten dat de gekozen maatregel afdoende is. 

We blijven de situatie monitoren. 

3. In het voortraject is er diverse malen overleg geweest met de omwonenden en de 

eigenaar van de parkeerplaats. Gezamenlijk is er voor een oplossing gekozen welke 

na uitvoering van de werkzaamheden moet leiden tot een betere afwikkeling van de 

verkeersstromen. De maatregelen zullen in de toekomst worden geëvalueerd met de 

omwonenden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

Inge Raaijmakers 

 


