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RAADSVRAAG 

  

Vraag van: Gea Iedema - Zondervan 

 aan: het college van burgemeester en wethouders 

 d.d.: 3-2-2017 

 vorm: schriftelijk 

 

Inhoud 

 
Onderwerp: 

Krúspunt rûnwei Frjentsjer (Burgemeester J. Dijkstraweg – A. van 

Voorthuijsenweg) 

 

  

Reactie college 

 

 

1. Wêrom bliuwe maatregels út om de behyplike situaasje te 

ferbetterjen en wurdt dêrmei de ûnfeilige situaasje yn stân 

hâlden? 

 

Nei it ûngemak is kontakt opnommen mei de ferkearskoördinator 

foar advys.  

Neffens him is it de ferkearskoördinator foar  

advys. Neffens him is it krúspunt te oersichtlik. Hjirtroch ride  

bestjoerders fanôf de Van Voorthuijsenweg faak te fluch en sûnder  

foldwaande út te sjen de Burg. J. Dijkstraweg op. Dêrnjonken is de  

kâns oanwêzich dat de bestjoerder de oankommende auto net sjocht  

fanwege ôfdekking fan it sicht troch in twadde auto of it rûtfinster  

fan de eigen auto. 

De folgjende maatregels wurde foarsteld. It oanbringen fan in  

stopboerd yn kombinaasje mei in stopstreep. Bestjoerders moatte  

stopje foar it opriden fan de Burg. J. Dijkstraweg en kinne  

hjirtroch soarchfâldich it krúspunt oersjen. Om it ôfdekrisiko te  

foarkommen wurdt dêrnjonken in ferdriuwingsflak  oanbrocht. Dit 

is in ferve markearring op de Burg. J. Dijkstraweg wêrtroch de twa  

rydflakken werombrocht wurde oant ien. Dit ferdriuwingsflak hellet 

ek de feart derút wannear der in auto fanôf de Burg. J. Dijkstraweg  

de fan Voorthuijsenweg yn ride wol. 
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2. Wannear kinne ferkearsdielnimmers ferwachtsje dat der wat oan de 

gefaarlike krusing dien wurdt? 

 

It weidek tsjinnet drûch te wêzen foar it oanbringen fan de belining.  

Ofhinklik fan it waar wurdt hjir op syn  gaust yn april mei  

begûn. 

 

3. Wêrom is de ferljochting op it krúspunt noch net wer yn oarder 

brocht nei it ûngelok op 23 septimber 2016 wer ’t  trije auto ‘s by 

belutsen wienen? 

 

Ziut b.v. fersoarget foar de gemeente de ferfanging fan alle  

lantearnepealen. Fuortendaliks nei it ûngemak is de defekte 

ferljochting ta ferfanging oanmeld. Troch de lange levertiid fan 

materialen is fertraging ûntstean. Tige koartlyn is Ziut b.v. ta plak 

dwaande west mei it pleatsen fan in nije peal. Ferwachte wurdt dat de  

ferljochting mids maart wer wurket. 

  

 

 


