GEMEENTERAAD

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Onderwerp : Verkeersdrempel Vrijdomsstreekje
Op 12 december 2018 vroeg een inwoner van onze gemeente middels een brief aandacht voor de
verkeerssituatie in het Vrijdomsstreekje, waarover hij daarvoor al meerdere malen contact had gehad met
een beleidsambtenaar en met de verantwoordelijke wethouder.
Op 12 december 2019 deze inwoner wederom middels een brief aandacht voor het probleem van de
verkeerssituatie aan de Vrijdomsstreekje. Daaruit blijkt dat zijn brief niet was beantwoord en aan de
situatie niets is veranderd. Ook blijkt niet dat er enige aandacht aan de situatie is besteed. Alleen via een
via een lid van de werkgroep Verkeer vernam deze inwoner dat de brief was behandeld.
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Waarom is er aan de brief geen aandacht besteed en waarom is deze niet netjes beantwoord?
2. Waarom zijn de verkeersdrempels in de Spoorstraat soms dan wel hoger en smaller.
3. Waarom zijn de 3 verkeersdrempels in de Museumweg bij het spoor waren eerder behoorlijk hoger?
Daar kan je echt niet fatsoenlijk met meer dan 25 km per uur overheen rijden. Daarom heeft men langs
deze drempels tegenwoordig ook een alternatief gevonden door de berm.
4. Waarom zijn in het voorjaar van 2019 aanpassingen aan die drempels gepleegd: drempels verlagen en
palen in de berm.
5. Aan de verkeersdrempels in de Paterslaan in Gasselternijveenschemond ( gemeente Aa en Hunze ) is in
2019 onderhoud gepleegd, waarbij de drempels ook weer zijn verhoogd vanwege het 30 km-gebied.
Ook daar kan je met goed fatsoen niet boven de 30km overheen. Is dit de nieuwe landelijke norm?
6. Wat zijn eigen de landelijke normen voor verkeersdrempels?
7. Is deze situatie besproken in de werkgroep verkeer, zo ja wat was dan de uitkomst.
8. Is de gemeente voornemens om zogenaamde matrixborden aan te schaffen en bij tijd en wijle te
plaatsen daar waar sprake is van snelheidsoverschrijdingen in 30 km-gebieden?
9. Gaat de gemeente de naamsaanduiding van de straat, - t.w. Vrijdomsstreekje i.p.v. Vrijdomstreekje -,
nu eens op een correcte manier wijzigen middels een andere bebording, zo ja wanneer?
Ingediend op 21 februari door
K. Pals
Fractie D66 Stadskanaal
1

