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Antwoord

 FZ/GS/Alg
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Nummer

3502

 

Onderwerp

 Veilig oversteken in Brielle

Aan de leden van Provinciale Staten

 

Toelichting vragensteller

Op 16 maart hebben vier rolstoelgebruikers gedemonstreerd op welke wijze zij de

N218 oversteken als zij zelfstandig naar de dorpskern gaan.

https://www.brielsnieuwsland.nl/nieuws/actueel/94133/oversteken-en-doorsteken.

Hierover wil ik namens de fractie van de ChristenUnie en SGP de volgende vragen

stellen.

 

1. Bent u bekend met de veiligheidssituaties bij het oversteken van de N218 ter hoogte

van de Plantageweg 2 in de gemeente Brielle?

 

Antwoord

Wij zijn bekend met de verkeerssituatie in Brielle. 

 

2. Bent u met de ChristenUnie en SGP van mening dat minder valide inwoners van

Brielle zelfstandig en op een veilige wijze de Provinciale weg (N218) moeten kunnen

oversteken om naar de dorpskern te kunnen gaan?

 

Antwoord

Wij zijn van mening dat weggebruikers op een veilige manier gebruik moeten kunnen

maken van de provinciale infrastructuur, zo ook in Brielle.

 

3. Bent u bereid samen met de gemeente Brielle en samen met bewoners van

verpleeghuis Careyn De Plantage te onderzoeken welke maatregelen nodig en

wenselijk zijn om een veilige oversteek van de N218 op deze plaats te realiseren?

 

Antwoord

De provincie ziet geen noodzaak op de in uw vragen bedoelde locatie extra

maatregelen te treffen. Op minder dan 200 meter afstand bevindt zich een alternatieve

oversteekgelegenheid bij rotonde Pieter van der Wallendam. De lagere

passeersnelheid daar biedt zowel voetgangers als rolstoelgebruikers een veilige

mogelijkheid om over te steken. Wij zijn uiteraard bereid onze opvatting nader toe te

lichten in een gesprek met de gemeente en bewoners van het verpleeghuis. 

https://www.brielsnieuwsland.nl/nieuws/actueel/94133/oversteken-en-doorsteken
https://www.brielsnieuwsland.nl/nieuws/actueel/94133/oversteken-en-doorsteken
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4. Bent u bereid samen met gemeenten per regio ‘kleine’ vergelijkbare knelpunten en

oplossingen daarvoor rond de provinciale infrastructuur periodiek te bespreken1; en

hiervoor Provinciale Staten te informeren?

 

Antwoord

De provincie neemt in alle regio’s deel aan periodieke overleggen met onder andere

de politie, gemeenten en waterschappen. Tijdens deze overleggen kunnen ook

verkeersveiligheidszaken aan de orde komen. Voor wat betreft de provinciale wegen

wordt dit vervolgens intern teruggekoppeld en, indien nodig, in behandeling genomen. 

Wij zullen u jaarlijks informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de

verkeersveiligheid op de provinciale wegen in het algemeen.

 

Den Haag,           

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit

                                                          
1 In aanvulling op digitaal melden van knelpunten.


