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Vraag 1: 
Heeft het College kennisgenomen van de vele berichten in de pers en van bewoners dat de 
afsluiting sinds 10 juni van de van der Marckweg richting Vronkenlaan door veel weggebruikers 
wordt genegeerd? 
 
Antwoord: Ja, het College is hiermee bekend.  
 
Vraag 2:  
Is het College het met de vragenstellers eens dat hierdoor niet alleen onwenselijke maar vooral 
ook gevaarlijke situaties kunnen ontstaan? 
 
Antwoord: Het College onderschrijft dat dit een onwenselijke situatie is. Dit werd ook als risico 
ingeschat bij het nemen van het huidige besluit. Het College is zelf voorstander van een volledige 
afsluiting conform eerdere besluitvorming, maar heeft op verzoek van de ondernemers van de 
Baanderij ingestemd met deze gewijzigde proef. 
 
De gevaarlijke situatie heeft met name betrekking op (onverwachte) tegemoetkomende auto’s. 
De fietsers hebben hun eigen rijstroken. Om te voorkomen dat de situatie gevaarlijk wordt/is, 
hebben wij gezorgd voor handhaving door zowel de BOA’s als de Politie.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 3: 
Is er met de politie overlegd over de mate van handhaving van deze nieuwe verkeersmaatregel 
en zo ja wat was de uitkomst daarvan? 
 
Antwoord: Ja, dat is gebeurd. Direct in de eerste week van afsluiting is gestart met handhaven, 
toen in de vorm van waarschuwingen en een preventieve werking door zichtbaar aanwezig te 
zijn. De Politie werkt hier, op verzoek van onze Burgemeester, intensief aan mee. 
 
 
Vraag 4:  
Welke maatregelen gaat het College nemen om aan deze gevaarlijke situatie op de kortst 
mogelijke termijn een einde te maken? 
 
Antwoord: Het betreft een proef van maximaal zes maanden. Tot op heden zien wij geen 
aanleiding om de proef vroegtijdig te staken. Wij zullen via sociale media en fysieke 
aanwezigheid op de afsluiting blijven wijzen. Na afloop van de proefperiode zal worden 
nagegaan wat het verkeerskundige effect van deze maatregel is geweest en of deze maatregel in 
een definitieve vorm uitgevoerd kan worden, of dat het eerste besluit (een volledige afsluiting) 
wenselijker is. Vooraf is reeds gesteld dat indien het verbod veelvuldig genegeerd zou worden wij 
hiertoe over zouden gaan. 
 

 
 


