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MOTIE VERBETEREN VEILIGHEID OVONDE EN ROTONDE SPOORZONE

Reg. nr

Motie buiten de agenda om

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen d.d. 14 apnl2016

Onderwerp: Verbeteren veiligheid ovonde en rotonde spoorzone

De Raad,

Overwegende dat

de veiligheid van en bewegingsmogelijkheden voor voetgangers niet goed geborgd zijnmet slechts één
veilige oversteeþlaats en het op sommige plekken plaatsen van maar anderhalve stoeptegel naast het
fietspad (onder de tunnel en naast het badhuisje);

met name een aantal groepen inwoners, zoals ouderen met rollator, mensen in een rolstoel of moeders
met een kinderwagen, geen mogelijkheid hebben zich veilig zowel van noord naar zuid en andersom
als van oost naar west en andersom te verplaatsen;

de veiligheid van fietsers en automobilisten op een aantal plekken zeer in het geding is doordat de
verkeerssituatie en de wijze van het verlenen van vooffang niet duidelijk is;

door de politie in de eerste drie maanden al 10 ongelukken zijn geregistreerd, waaryan de meeste op de
kruising Parallelweg West - Wethouder Schoutenweg, maar daamaast ook vele niet-geregistreerde
(bijna) ongelukken hebben plaatsgevonden;

vele fietsers vanafde Parallelweg Oost gevaarlijk schuin oversteken en een deel van de rotonde tegen
de toegestane rijrichting in fietsen (zie filmpje), waar automobilisten dit niet verwachten, wat tot
gevaarlijke situaties.

de onveilige situaties in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de verkeersdeelnemers zelf is,
maar de gemeente hier een rol in kan pakken door duidelijkhcid te creëren en het minder uitnodigend
te maken om de fout in te gaan of de regels te overtreden;

deze zorgen breed gedeeld wordt door mensen uit de hele stad, zie naast onze eigen waarnemingen de
vele berichten op Facebook en de brief van omwonendçn.

de gemeente moet stáán voor de veiligheid van haar inwoners;

Roept het college op

-Om rond de ovonde en rotonde in de spoorzone zoÍg te dragen voor:
- Veilige oversteekplaatsen enbewegingsmogelijkhedenvoorvoetgangers;
- Veilige en duidelijk situatie op de kruising Parallelweg West/ Wethouder Schoutenweg;
- Veilige situatie bij oversteek van fietsers op de Parallelweg Oost en de rotonde.



-Hierbij de kennis en ervaringen van gebruikers, omwonenden en aangrenzende bedrijven te betrekken;

-De raad de volgende raadsvergadering te informeren over de uitvoering van deze motie, waarbij het streven is
de werkzaamheden voor de zomer afte ronden;

-De kosten mee te nemen in de voorjaarsrapportage 2016,maar uiterlijk in de najaarsrapportage 2016

en gaat over tot de orde van de dag

Namens de fracties van

CDA, Maurice ten Tije

CulemborgCentraal, EI

ChristenUnie, Gert Mostert
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