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Antwoord
Op 20 juli 2022 heeft een gesprek plaatsgevonden met een afvaardiging van bewoners uit 
de Nieuwestraat. In dat gesprek zijn verschillende maatregelen besproken die op korte en 
langere termijn kunnen worden uitgevoerd om de verkeersveiligheid in de Nieuwestraat te 
verbeteren. Ook de mogelijkheid om verkeersremmende obstakels te plaatsen, zoals 
bijvoorbeeld een dukdalf, is met de bewoners besproken. De conclusie was dat het plaatsen 
van een dukdalf geen goede oplossing zou zijn en beter gekeken zou kunnen worden naar 
een andere maatregel. In goed overleg met en instemming van de bewoners is afgesproken 
te onderzoeken of de aanleg van een plateau, dat als snelheidsremmende drempel zou 
kunnen fungeren, een mogelijkheid zou kunnen zijn.

De uitvoering van de werkzaamheden aan het plateau in de Nieuwestraat ter hoogte van het 
Commandeursplein zijn (nog) niet uitgevoerd zoals de gemeente dit graag zou zien. De 
afvaardiging van de bewoners Nieuwestraat is hier afgelopen week over geïnformeerd door 
de gemeente waarbij is toegezegd dat na aanpassing van het plateau er sprake moet zijn 
van een snelheidsremmende maatregel. Tevens hebben wij verzocht deze informatie te 
delen met de andere bewoners uit de Nieuwestraat.
Er is namens de bewonersafvaardiging niet inhoudelijk gereageerd op de werkzaamheden 
maar wel hebben zij aangegeven de informatie te zullen delen met de andere bewoners. 
Nadat de werkzaamheden aan het plateau/drempel zijn afgerond zullen wij samen met de
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Door Lijst Fier is op 19 oktober 2022 een schriftelijke vraag ingediend over de 
snelheidsremmende maatregelen in de Nieuwestraat.
Naar aanleiding van deze vraag informeren wij u als volgt.
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Vraag
Welke afwegingen zijn door het college gemaakt ten aanzien van de keuze om als snelheid 
remmende maatregel de bestaande drempel in de Nieuwestraat te verhogen in plaats van 
de opties die door de briefschrijvers worden voorgesteld?
Wat is de reactie geweest van de delegatie van bewoners met wie het college contacten 
heeft onderhouden na oplevering van de werkzaamheden in de Dorpsstraat?
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Wij vertrouwen erop de vraag hiermee naar tevredenheid te hebben beantwoord.

iècretaris - algemeen directeur

bewoners het effect van de snelheidsremmende maatregelen en ook van de andere 
maatregelen die inmiddels genomen zijn gaan monitoren. Wij blijven derhalve in contact met 
de bewoners van de Nieuwestraat, in het bijzonder met de afvaardiging waar wij het gesprek 
mee hebben gevoerd.
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