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Geachte heer, mevrouw,

Op 11 november 2019 heeft de fractie van het CDA schriftelijke vragen 
gesteld over rotondes op de Mr. Cramerweg. De vragen luidden als 
volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

1. Bent u bekend met de ongevallen die er afgelopen tijd hebben 
plaatsgevonden?

Nee, daar zijn wij niet mee bekend. De officiële ongevallencijfers van 
2014 tot heden laten geen ongevallen zien op de beide rotondes.
Indien hier wel ongevallen hebben plaatsgevonden, zijn ze niet 
officieel geregistreerd. Ook via andere kanalen hebben we hier geen 
signalen over gekregen.

2. Bent u bekend met de situatie dat er nu geen wegbelijning meer is 
tussen de twee rijstroken op de rotondes?

We zullen de belijning controleren en indien nodig opnieuw 
aanbrengen zodra dat kan.

3. Bent u het met ons eens dat dit aangepakt moet worden?

Als hier daadwerkelijk met enige regelmaat verkeersongevallen 
plaatsvinden, zal dit moeten worden aangepakt. Uit de 
ongevallencijfers blijkt dit niet.

4. Wat vindt u van de suggestie van de bewoner? 

Het is een goede suggestie en het zou mogelijk een oplossing kunnen 
zijn. 

5. Zo ja wat gaat u ermee doen?
Zo nee wat gaat u doen om de veiligheid te verbeteren op deze 
wegdelen?
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De ongevallencijfers laten geen probleem zien en ook via andere 
kanalen hebben we nog niet eerder signalen gekregen over 
ongevallen of verkeersonveilige situaties ter plaatse. Daarnaast zijn 
er meerdere locaties die qua verkeersveiligheid onze aandacht nodig 
hebben. De budgetten zijn echter beperkt en er moeten prioriteiten 
gesteld worden. Om die reden zullen we vooralsnog niet overgaan tot 
het nemen van maatregelen. Wel houden de situatie in de gaten en 
houden de gedane suggestie zeker vast.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Nanne Kramer Karel Loohuis
Gemeentesecretaris burgemeester


