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Zaak Bijlage  
 - 

Geachte heer De Ruijter, 

Namens de fractie van het CDA heeft u conform artikel 12 van het Reglement van Orde over 
verkeerscirculatieplan wijk Over 't Spoor: 
 
In de wijk Over ’t Spoor is er sprake van veel autoaanbod en beperkte mogelijkheid voor parkeren. De 
wijk is niet berekend over de hoeveelheid auto’s zoals die er nu zijn. Dit geeft zeer regelmatig 
aanleiding tot verkeersonveilige situaties waarbij in geval van calamiteiten hulpdiensten zoals 
bijvoorbeeld brandweer of ziekenauto geen vrije doorgang hebben. Deze situaties heb ik een aantal 
keren gecontstateerd. Op de volgende pagina treft u een tweetal voorbeelden aan.  
 
Het is belangrijk te voorkomen dat in geval van calamiteiten de hulpdiensten hun werk niet kunnen 
doen waardoor ernsitge schade of lichamelijk letstel ontstaat.  
 
Mijn vraag is:  
Wanneer gaat het college een onderzoek instellen zodat er een verkeersciculatieplan voor de wijk 
Over ’t Spoor kan worden opgesteld dat uitkomst biedt voor deze problemen? 
 
 
Antwoord: 
Het college is op de bekend met de situatie Over 't Spoor. Enkele jaren geleden is in overleg met de 
brandweer een aantal aanvullende parkeerverboden in de vorm van een onderbroken gele streep 
aangebracht om de doorgang voor de brandweer te borgen. Op de door u getoonde foto's is het 
verboden te parkeren, omdat het binnen 5 m1 van een kruisingsvlak is. Wij zullen hier op toezien. 
Verder wordt dit jaar gestart met een onderzoek hoe verbeteringen aangebracht kunnen worden met 
het oog op de afwikkeling van het verkeer en parkeren. De bewoners zullen hierbij betrokken worden. 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
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