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Door Lijst Fier is in augustus 2022 een schriftelijke vraag ingediend over het besluit om
paaltjes die eerder door de gemeente waren verwijderd weer te herplaatsen.
Naar aanleiding van deze vraag informeren wij u als volgt.

vraag
Een aantal jaren geleden is door het college besloten om binnen de bebouwde kom alle
obstakels in het wegdek in de vorm van (fiets)paaltjes te verwijderen. Recent zijn Veilig
Verkeer Nederland en de Fietsersbond een landelijke actie gestart, gericht op het
verwijderen van zoveel mogelijk fietspaaltjes.
1. Wat is de aanleiding geweest voor het college om het eerder genomen besluit over het
verwijderen van de paaltjes te gaan heroverwegen?
2. Op basis van welke argumenten heeft het college besloten de eerder weggehaalde
paaltjes weer terug te plaatsen?

antwoord
Aan het eerdere college besluit alle geplaatste palen (tijdelijk) te verwijderen lagen een
tweetal zaken ten grondslag. In de eerste plaats een herbeoordeling of alle paaltjes nog een
functie hadden (met name om sluipverkeer tegen te gaan) of eventueel permanent
verwijderd konden worden en in de tweede plaats bij een eventuele herplaatsing zorg
dragen voor een deugdelijk verkeersbesluit.
Na een inventarisatie van plaatsen waar paaltjes stonden of wellicht paaltjes zouden moeten
komen is een lijst opgesteld van locaties waar het wenselijk is paaltjes te (her)plaatsen.
In alle gevallen gaat het om plaatsen waar de paaltjes als doel hebben sluipverkeer door
gemotoriseerd verkeer tegen te gaan.

Ten behoeve van een te nemen verkeersbesluit is nader advies gevraagd aan de
coördinator verkeer van de politie Noordwest Friesland.
Van de politie is destijds een positief advies ontvangen.
Gelet op het feit dat er na advies van de politie een verkeersbesluit kon worden genomen
heeft het college besloten op een 6-tal plaatsen paaltjes te herplaatsen.
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Wij vertrouwen erop de vragen hiermee naar tevredenheid hebben beantwoord.




