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De fractie heeft de volgende vragen: 

 

Enige tijd geleden hebben enkele betrokken inwoners van de Gezellelaan en omliggende 

straten hun terechte zorgen over hardrijdend verkeer in de straat gedeeld met de gemeente 

en na een goed overleg met de gemeente, zijn er -middels een goed initiatief van de 

bewoners zelf- twee bloembakken geplaatst te voorkoming van het hardrijden. 

Deze bloembakken zijn wel aan één zijde van de straat geplaatst in plaats doen te 

gebruikelijk (schuin) tegenover elkaar. 

De VLP heeft inmiddels meldingen gehad dat in de Gezellelaan, sinds het plaatsen van de 

bloembakken, aan de zijde van de straat zonder bloembakken nog harder wordt gereden. 

Het zou jammer zijn dat een goed initiatief van omwonenden om de snelheid juist te 

beperken te weinig effect zou hebben.  

Wij hebben hierover de volgende vragen: 

 

1. Bent u het met de VLP eens dat de geplaatste bloembakken een zo’n optimaal 

mogelijk effect dienen te hebben, zo ja kunt u zich voorstellen dat aan de zijde van de 

straat waar geen bakken staan de snelheid niet afdoende is afgenomen? 

2. Is het mogelijk om een snelheidsmeting te houden in de Gezellelaan om het effect en 

resultaat voldoende te meten ten einde het infinitief van de bewoners ook recht te 

doen? 

Wij beantwoorden de vraag als volgt: 

1. Na overleg met de bewoners bleek er geen draagvlak te zijn om ook aan de andere 

zijde een bloembak te plaatsen. Daarmee is het effect van deze bloembakken 

inderdaad iets minder. 

2. Uiteraard is een meting mogelijk. Wij zullen echter eerst contact opnemen met de 

initiatiefnemers om te kijken of toch een plek aan de andere zijde gevonden kan 

worden. 
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