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Geachte Gemeenteraad, 

Geachte heer Hoogstraten (T@B),  
Op 16 november 2020 ontvingen wij middels uw schrijven schriftelijke vragen volgens artikel 12 van 
het Reglement van Orde. In uw inleiding schetst u wat de aanleiding is geweest tot uw vragen. Het 
proces begon met het DTV-onderzoek. Uw vragen zijn met het onderzoek in acht genomen 
beantwoord. In uw inleiding eindigt u met de verslaglegging van een gesprek dat u heeft gehad. Dit 
gesprek is mij niet bekend. Desalniettemin beantwoord ik uw vragen alsof aan mij gesteld.  
In uw brief staan de volgende vragen: 

1. Kunt u aangeven welke (extra) maatregelen u wilt gaan nemen en gedurende welke termijn 
deze uitgevoerd kunnen gaan worden? 

2. Welke verkeerspunten zijn voor u het meest belangrijk om aan te pakken en welke hebben 
voor u een mindere prioriteit? 

3. Kunt u ook aangeven hoe deze prioritering tot stand is gekomen en waarvoor er deze keuze 
wordt gemaakt? 

4. Kunt u aangeven welke ‘andere gevaren’ er zijn om betreffende punten verder aan te pakken 
en wat daar eventueel de consequenties van kunnen zijn, als dit wel zou worden aangepast? 

 
Deze vragen zijn beantwoord als volgt: 

1. De volgende maatregelen zijn genomen of worden genomen(niet limitatieve opsomming):  

a. Omgeving Regenboogschool en Merwedeschool bij afronding project omgeving 

Regenboogschool schoolomgeving duidelijk aangegeven met straatmeubilair en 

markering op de weg. 

b. Stationstraat-Damstraat-Parallelweg. Plan om kruispunt anders in te richten. Geld 

voor opgenomen in de begroting. Is ook randvoorwaarde voor ontwikkeling 

woningbouw in 't Oog en wordt qua planning daarop afgestemd. Wordt ontwikkeld in 

samenspraak met Prorail. (2022-2023) 

c. De Spoorweg binnen de bebouwde kom wordt verbreed en voorzien van fietsstroken 

in 2021. 

d. Afrit A15 – Nieuweweg. begin volgend jaar worden oversteken aangepast op de op- 

en afritten. 

e. Thorbeckestraat – Troelstrastraat. Is voorzien van v.o.p. (op verzoek college/raad). 

f. Peulenlaan. Is aangelegd conform regelgeving (verhoogd) en er is een vop met extra 

verlichting. 

g. Parallelweg – Nieuweweg. Als  alternatieve Nieuweweg wordt aangelegd, wordt dit 

kruispunt ook meegenomen. Is afhankelijk van voorgang grondverwerving en daarop 

volgende  bestemmingsplanprocedure. Aansluitend zal ook de bestaande 

Nieuweweg verkeersluw ingericht worden. Daarbij hoort ook het kruispunt Zijlweer – 

Nieuweweg. Verwacht niet eerder dan 2023. 



 
 

- 2 - 
 

h. Spindermolen-Wieling. Staat voor 2023 op de planning. Eerst wordt de begraafplaats 

uitgebreid en daarna de Spindermolen heringericht. Dit staat ook in het 

investeringsschema. 

i. Buitendams. Voor 2023 (afhankelijk voortgang bouwplannen) staat herinrichting op 

de planning. Daarbij zal de inrichting meer verkeersluw worden. 

j. Rivierdijk-Nieuweweg. Met de ontwikkeling IJzergieterij wordt het kruispunt 

meegenomen en veiliger gemaakt. Planning afhankelijk voortgang procedure 

bestemmingsplan IJzergieterij. 

k. Ichthusschool pauwtjesmolen. Wegversmalling.  

2. Wanneer we het hebben over verkeerspunten spreken wij niet over prioriteit. Elk verkeerspunt 

is belangrijk. Wij voeren dan ook het beleid dat overal de verkeersveiligheid gewaarborgd 

moet zijn. Zoals in de lijst hierboven te zien is zijn er een aantal punten waar in de toekomst 

aan gewerkt zal worden. En een aantal punten die reeds gerealiseerd zijn. 

3. Wij spreken niet van een prioritering. Desalniettemin ontstaat er wel een globale volgorde 

waarin de projecten worden gerealiseerd. Deze is afhankelijk van de begroting en de relatie 

van deze lijst met andere projecten.  

4. Wij proberen bij het verbeteren van een verkeerssituatie een inschatting te maken van de 

nieuwe verkeerssituatie die na de ingreep ontstaat. Het kan soms zo zijn dat er door 

bijvoorbeeld een maatregel in een straat het verkeer daar afneemt. Dit zou kunnen betekenen 

dat het verkeer in een andere straat toeneemt. Hierdoor kan een 'ander gevaar' ontstaan in 

die andere straat.  

We hebben het in de gemeente over één verkeersnetwerk. Alles heeft met elkaar te maken 

en beïnvloed elkaar. In de herstructurering van de wegen zoals in de eerste vraag benoemd 

is ook hier rekening mee gehouden.  

Als kanttekening op alle projecten en ontwikkelingen in het verkeer is belangrijk te onthouden dat 
er sprake kan zijn van botsende belangen. Hierbij kunnen signalen van verschillende partijen ter 
ore komen die elk voor een tegenovergestelde maatregel pleiten.  
 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik,  
Namens het College van Burgemeester en Wethouders, 
 
Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 
de loco-secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
Sonja van der Stel Dirk Heijkoop 
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