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Onderwerp : Artikel 43 vragen m.b.t : 

Verkeersveiligheid kruispunt Wolput en Looiersteeg/Burgemeester Zwaansweg 
Vlijmen. 
 
Geacht college, 
 

In uw collegevergadering van 11 september 2018 heeft u besloten een gedeelte 

van het perceel bekend gemeente Vlijmen, sectie L, nr. 2001, op de hoek Wolput 

en Looiersteeg in Vlijmen, ter grootte van 59 m2, om niet over te dragen aan 

HEJO Vastgoed & Ontwikkeling B.V. te Vlijmen. 

Bij de overdracht is een kwalitatieve verplichting gevestigd voor de aanleg c.q. het 

gebruik van openbare voorzieningen, waaronder parkeerplaatsen en trottoir. 

 

Voorop stellen wij heel blij te zijn met het initiatief van de ondernemer om 

nieuwe woningen op dit terrein te ontwikkelen. Medewerking staat dan ook voor 

ons absoluut niet ter discussie. 

 

Wel is het zo dat wij zorgen hebben over de verkeersveiligheid ten gevolge van de 

plaats van de aan te leggen parkeerplaatsen. Namelijk aan de Wolput, heel dicht 

op de hoek Looiersteeg, ter plaatse van een verkeersgeleider en een 

rolstoeloversteekplaats.  

Het kruispunt Wolput met de Looiersteeg/ Burgemeester Zwaansweg is druk en 

wordt veel gebruikt door (fiets)verkeer  vanuit noordelijke richting naar de 

sporthal, zwembad en bibliotheek. Veel kinderen, al dan niet met hun ouders of 

schoolklas steken hier het kruispunt over. Tot op heden had men hier altijd vrij 

zicht, hetgeen straks door geparkeerde auto’s of bestelbussen kan worden 

ontnomen. Ook vanwege de versmalling ter plaatse in de Wolput, vinden wij in 

het kader van de veiligheid het niet verstandig dat er parkeerplaatsen  komen. 

Wellicht zijn er hiervoor alternatieven te bedenken in de omgeving. 

 

Vraag: 

 Wat is de motivatie om ter plaatse van deze kruising en versmalling in de 

weg de gemeentelijke grond over te dragen? 

 Wat is de motivatie om op deze plaats parkeerplaatsen aan te leggen? 

 Onderkent u onze zorgen ten aanzien van de toekomstige 

verkeersveiligheid op het betreffend kruispunt? 

 Is deze verkeerssituatie besproken in het Gemeentelijk 

Verkeersveiligheidsoverleg en/of is advies hierover ingewonnen bij VVN ? 

 Zo ja, mogen wij dit advies ontvangen,  zo nee, bent u bereid dit advies in 

te winnen en met ons te delen? 
 Bent u bereid om samen met de ondernemer naar alternatieven in de 

omgeving te zoeken? 
 
In afwachting van uw antwoord. 
Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie DMP Heusden, 
Ivan van Hemert 
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