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Bestemd voor de raad van d.d. 15 oktober 2018 
 
Vraag nr.  : 49 
Onderwerp  : Zebrapad Santhorst 
Vraagsteller: D66/Jurriaan Duijn 
Datum  : 2 oktober 2018 
 
 
In de brief van het college van 8 maart 2018, uw kenmerk Z/18/058385/112238 zegt het college 
toe de verhoogde voetgangersoversteekplaats te realiseren in het tweede kwartaal van 2018 en 
niet veel later de oversteekplaats op de van Poelgeestlaan. 
 
De toezeggingen van het college leiden bij onze fractie tot de volgende vragen: 
 
1. Waarom heeft het college zijn toezegging niet gestand gedaan? 
Voor het realiseren van de voetgangersoversteekplaats (zebra) in het verlengde van de Laan van 
Berendrecht is een verkeersbesluit genomen op 9 mei 2018. Vanwege onderbezetting heeft dit 
langer op zich laten wachten dan gewenst. 
Dit heeft conform wettelijke bepalingen 6 weken ter inzage gelegen en is onherroepelijk 
geworden op 20 juni 2018. Bij de uitvoering is rekening is gehouden met de bouwvak (30 juli 2018 

t/m 17 augustus 2018) en met de uitvoering van het kentekenonderzoek. 
 
Tevens haalt u de toezegging aan voor een oversteekplaats (zebra) ter plaatse van de Van 
Poelgeestlaan richting de Laan van Ouderzorg en verder naar het winkelcentrum de Santhorst. 
De voorbereidingen voor deze oversteekplaats worden in gang gezet en aansluitend uitgevoerd. 
 
Ter toelichting: De oversteekplaats wordt aangelegd, ondanks dat deze zich in een 30 km/u-zone 
bevindt, omdat de zebra op de looproute naar het winkelcentrum de Santhorst ligt. 
 
2. Waarom heeft het college, nu wij inmiddels in het vierde kwartaal van 2018 zijn aangeland 
de raad hierover niet geïnformeerd? 
Zoals vermeld onder vraag 1 was de uitvoering in voorbereiding en is daarom verzuimd u over de 
voortgang te rapporteren. 
 



2 
 

3. Wanneer denkt het college de toezegging nu wel uit te voeren? 
De voetgangersoversteek in het verlengde van de Laan van Berendrecht is gerealiseerd op 
donderdag 11 oktober 2018. 
  

 


