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Naar aanleiding van de beantwoording van onze onderstaande vragen, wensen wij de volgende
aanvullende vragen te stellen:
1. Kunnen wij de bijlage ontvangen (zie antwoord op vraag 2)?
2. Wanneer in 2018 wordt het GVVP opgesteld en wanneer zal dit bij benadering ter besluitvorming in de
raad worden gebracht?
3. Begrijpen wij uit de beantwoording dat het college de verkeersonveilige situatie op de Brediusweg
erkent en in het GVVP met een oplossing wil komen? (uit nader onderzoek moet blijken wat de
voorkeur heeft)
4. Zal het college de initiatiefnemers nader betrekken bij het zoeken naar een mogelijke verbetering van
de verkeerssituatie op de Brediusweg?

Vragen
Een groep inwoners en scholen heeft op het platform van GDP een initiatief ingediend m.b.t. de verkeersveiligheid van
schoolgaand verkeer op de Brediusweg. Dit initiatief wordt ondersteund door 34 inwoners, de Godelindeschool, de
Katholieke Montessorischool, het Goois Lyceum en Kindervilla.
Het initiatief luidt:
Aan weerszijden van de Brediusweg wonen veel gezinnen en er zijn diverse basisscholen, een middelbare school en een
kinderdagverblijf gevestigd. Tijdens de spits moeten grote groepen fietsers en voetgangers de Brediusweg oversteken, maar zij
komen dikwijls moeilijk aan de overkant. Hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties. Daarom stellen wij voor dat er een zebrapad
met stoplicht komt, net zoals op de Lambertus Hortensiuslaan.
Hoofdstelling:
Er moet omwille van de veiligheid van fietsers/voetgangers halverwege de Brediusweg een zebrapad met stoplicht komen (55 voor, 4 neutraal, 12 tegen)

Substellingen:
Met zoveel scholen in de buurt, moet er hoe dan ook een veiligere oversteekplaats komen! (31 voor, 0 neutraal, 2 tegen)
Er wonen aan weerszijden van de Brediusweg veel kinderen, maar zij kunnen dikwijls niet veilig oversteken (32 voor, 0 neutraal, 1 tegen)
Het stoplicht hoeft alleen te werken als de scholen beginnen en uitgaan, waardoor auto's niet onnodig hoeven te wachten (28 voor, 6 neutraal, 3 tegen)
Er ontstaan vooral 's ochtends gevaarlijke situaties als grote groepen fietsers de Brediusweg over moeten steken (34 voor, 6 neutraal, 3 tegen)

GDP heeft inmiddels contact gehad met de initiatiefnemers en zij geven aan dat zij hun verzoek – in een
uitgebreide brief – ook rechtstreeks aan de gemeente hebben gestuurd. Naar aanleiding daarvan heeft na enige
tijd een tweetal gesprekken met de verantwoordelijk ambtenaar plaatsgevonden. Wij zijn blij dat de gemeente in
gesprek is gegaan met de initiatiefnemers en zijn benieuwd naar de status hiervan. Daarom hebben wij de
volgende vragen:
Vragen:
1.

Kan het college aangeven hoe zij tegen dit initiatief aankijkt?

2.

Kan het college aangeven op welke termijn zij eventuele aanpassingen wil doen t.b.v. de
verkeersveiligheid op de Brediusweg?

