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Geachte heer Van den Kieboom,
In uw brief van 8 augustus 2016 stelt u ons vragen over het niet handhaven op verkeersovertredingen in de
Koepeldwarsstraat en de Lindebaan. Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.
Vragen
1. Bent u op de hoogte van de situatie en de regelmatige verkeersovertredingen?
Antwoord:
Wij zijn niet op de hoogte van het negeren van de eenrichtingsweg van de Koepeldwarsstraat. Wel zijn wij op de
hoogte van het hinderlijk parkeren op de Lindebaan.
2. Wat heeft u in het verleden aan maatregelen getroffen om aan deze onacceptabele situatie een einde te maken?
Antwoord:
Zoals bij het antwoord van vraag 1 is vermeld zijn wij niet bekend met het negeren van de eenrichtingsweg en hebben
wij dan ook geen maatregelen getroffen. Om het hinderlijk parkeren te beperken hebben wij Parkeerbeheer verzocht
extra te controleren in de Lindebaan.
3. Bent u bereid om eventuele (fysieke) maatregelen te treffen in de preventieve sfeer?
Antwoord:
Voor wat betreft het negeren van een verplichte rijrichting zijn helaas geen fysieke maatregelen mogelijk. Het is nu
eenmaal mogelijk om, zeker gezien de lage verkeersintensiteiten en de beperkte lengte van de weg, tegen het verkeer
in te rijden; onwenselijk maar helaas is dat niet altijd te voorkomen. Het nemen van fysieke maatregelen tegen
hinderlijk parkeren is niet gewenst omdat de nadelen zwaarder wegen dan de voordelen: obstakels op de openbare
weg maken het hinderlijk parkeren weliswaar minder makkelijk, maar leveren ook problemen en eventuele gevaren op
voor bijvoorbeeld fietsers, voetgangers en mensen met een visuele handicap.
4. Als dat niet mogelijk is, bent u bereid om vanaf nu daadwerkelijk handhavend op te treden?
Antwoord:
Zoals onder het antwoord bij vraag 2 is weergegeven is sprake van zeer lage verkeersintensiteiten op de
Koepeldwarsstraat. Dat maakt de pakkans op een enkeling die tegen het verkeer inrijdt zeer klein. Wij zullen de politie

verzoeken extra aandacht te schenken aan het negeren van het eenrichtingsverkeer. Tevens zullen wij Parkeerbeheer
nogmaalsverzoeken extra te controleren op het parkeren buiten de reguliere parkeerplaatsen.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699.
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