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Beste heer Van den Kieboom,

In uw brief van 23 januari 2018 stelt u ons vragen over verkeerslichtinstallaties. Graag beantwoorden wij
hieronder uw vragen als volgt.

Vragen
1. Is het u bekend dat de verkeerslichtinstallaties op het genoemde traject niet of in ieder geval voor een
belangrijk deel niet werken?
Antwoord
De verkeersregelinstallatie aan de Augustalaan I Parallelweg staat op knipperen omdat de bewoners vanuit de
Parallelweg te lange wachttijden hadden om de Antwerpsestraatweg op te kunnen rijden. Indien men op de knop
drukt gaat de installatie naar de regelinstelling. Er was sprake van een storing, die inmiddels is opgelost. De
installatie werkt weer naar behoren.
De verkeersregelinstallatie aan de Antwerpsestraatweg I Abraham de Haanstraat is onderzocht door een officieel
verkeersbureau en uit de rapportage blijkt dat deze niet tot nauwelijks gebruikt wordt. Er is dan ook geen reden
om deze terug aan te zetten.
2. Deelt u de opvatting van de BSD-fractie dat dit tot onaanvaardbare risicovolle verkeerssituaties leidt?
Antwoord
Buiten de verkeersregelinstallaties gelden de algemene verkeersregels waar men zich als verkeersdeelnemer
aan dient te houden. Indien verkeersdeelnemers door rood licht en/of te hard rijden, is dit inderdaad
onaanvaardbaar maar dat is eerder een geval van verkeerd verkeersgedrag dat overal tot gevaarlijke situaties
kan leiden. De huidige inrichting van de kruisingsvlakken leidt niet tot risicovolle verkeerssituaties indien men zich
aan de verkeersregels houdt.
3. Wat bent u van plan om deze risicovolle situaties zo spoedig mogelijk tot een einde te brengen?
Antwoord
In 2018 begint de gemeente met de voorbereidingen voor de reconstructie van de Antwerpsestraatweg-Noord
waaronder ook de verkeersregelinstallatie Augustalaan I Parallelweg. Hiervoor worden tellingen uitgevoerd en
een noodzaakbepaling opgesteld. Aan de hand van deze bevindingen wordt er een beslissing genomen wat er
met de verkeersregelinstallatie zal gebeuren.

Voor de Abraham de Haanstraat heeft dit onderzoek al plaatsgevonden. Deze installatie wordt dusdanig weinig
gebruikt dat deze verwijderd kan worden. Omdat de verwachte reconstructie van de Antwerpsestraatweg-Zuid is
opgeschoven in de planning, waarin de algehele verwijdering gepland was, zal het bovengrondse deel van deze
installatie al in 2018 verwijderd worden.
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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