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Op 16 januari heeft ook de CDA fractie al vragen gesteld aangaande de plaatsing van 
‘biggenruggen’ en de verkeersveiligheid.
Het college heeft hierbij aangegeven dat de voornaamste reden om deze hier te plaatsen 
is, dat er toeleveranciers van aanliggende bedrijven onrechtmatig gebruik maken van het
fietspad en dit de verkeersveiligheid in gevaar brengt.

Ook onze fractie heeft van een aantal bezorgde inwoners vragen ontvangen over deze 
situatie en dat is de reden dat ook wij hier vragen over willen stellen bij u.

Ondergetekende heeft de afgelopen weken diverse keren staan posten en rijdt hier zelf 
ook regelmatig langs. Zie bijgesloten foto’s. U heeft aangegeven dat de biggenruggen in 
het donker zichtbaar zijn, omdat ze onder een lantaarnpaal staan. Dit is geheel correct.
Echter constateren bewoners en ondergetekende toch een situatie die naar ons idee niet 
wenselijk is. Er staan op de weg naar beneden en aan de rivierzijde regelmatig auto’s 
geparkeerd, die daar in 1e instantie niet mogen parkeren en in 2e instantie de situatie 
gevaarlijk maken. Dit stuk uiterwaarden wordt gebruikt voor recreatie en het uitlaten van
honden. Is het wellicht een idee hier parkeerplaatsen aan te leggen? Ook heb ik 
geconstateerd dat als er twee (brom)fietsers tegelijk langs moeten, er 1 van beide moet 
stoppen, om een aanrijding te voorkomen.
Daarbij vragen wij en bewoners ons af of de ‘biggenruggen’ wel doen waar ze voor neer 
zijn gezet......Er is namelijk al diverse keren geconstateerd dat een shovel hier gewoon 
doorheen kan rijden.
Wij willen u daarom de volgende vragen stellen:

 Wat vindt u van bovenstaande bevindingen en wat denk u hieraan te kunnen 
veranderen?

 Wat denkt u te kunnen doen aan de auto’s die daar geparkeerd staan en de 
situatie er momenteel niet veiliger op maken?

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Paul Hoogstraten
Raadslid namens de Transparante Partij voor Algemeen Belang (T@B)


