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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake kruising Nassauweg en Julianaweg

Geachte heer Stolk,

Bij brief van 17 augustus 2021, bij ons ingekomen op 24 augustus 2021, heeft u 
op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
namens de fractie VSP vragen gesteld inzake kruising Nassauweg en Julianaweg.
Wij hebben uw vragen genummerd en beantwoorden deze als volgt.

Vraag 1. Is het bij u bekend dat hier veel ongelukken gebeuren?
En zo ja, bent u bereidt hier iets aan te gaan doen?

Antwoord Het beeld dat door de bewoners wordt geschetst zien wij niet terug 
in onze registratiesysteem. Dat is te verklaren omdat het veelal om 
relatief kleine ongelukken gaat. Deze worden meestal niet gemeld, 
maar wel gezien door bewoners. Het is begrijpelijk dat bewoners 
zich daar zorgen om maken. Samen met hoe de verkeerskundige dit 
kruispunt beoordeelt zijn wij bereid verbeteringen aan dit kruispunt 
te onderzoeken.

Vraag 2. Is het bij u bekend dat omwonende zich ernstig zorgen maken over 
dit kruispunt?
Zo ja, bent u bereid om met hen in gesprek te gaan en te kijken of 
er een oplossing gevonden kan worden?

Antwoord Nu we dit signaal expliciet hebben ontvangen zijn we zeker bereid 
met de bewoners in gesprek te gaan over eventuele oplossingen.

Vraag 3. Bent u überhaupt bereidt om te kijken of er een oplossing gevonden 
kan worden voor dit gevaarlijke kruispunt en op welke termijn?

Antwoord Ja we zijn bereid om te kijken of we op en/of rond dit kruispunt 
verbeteringen kunnen doorvoeren.

Vraag 4. Ziet u een mogelijkheid om ook hier een rotonde te maken?

Antwoord We gaan samen met de bewoners de problemen in kaart brengen en 
hier passende oplossingen bij zoeken. Een rotonde sluiten we niet 
uit, maar zien we vooralsnog niet als meest voor de hand liggende 
oplossing.
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Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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