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Betreft: Oneffenheden in de Maarkiezaatsweg en Gertrudisboulevard
Geachte College van B&W,
De PvdA-raadsfractie heeft de laatste tijd klachten ontvangen van motorrijders met betrekking tot de
Markiezaatsweg, vanaf de Papegaaienbrugrotonde tot aan de rotonde ter hoogte van de Laan van
Hildernisse -evenals het deel van de Gertrudisboulevard aansluitend op de Markiezaatsweg. Het
rijden over dit traject wordt, als gevolg van de tientallen oneffenheden in het wegdek, vooral
bestuurders van tweewielige voertuigen zoals motoren en brommers als zeer hinderlijk ervaren.
Automobilisten ondervinden er overigens geen noemenswaardige hinder van.
Het gaat dan niet zozeer om de verkeersdrempels maar om verzakkingen en ophogingen,
vermoedelijk ten gevolg van de onderdoor groeiende (boom)wortels.
Onze fractie heeft geconstateerd dat weliswaar werk is gemaakt met het egaliseren van de
betreffende fietspaden maar dat de situatie op de hoofdrijbaan nog onveranderd is. Het rijden over
deze 'hobbels en bulten' is niet alleen onaangenaam voor de tweewieler maar kan ook leiden tot
rugklachten en in het ergste geval zelfs tot letsel - zo is ons door deskundigen uitgelegd. Dit vinden
wij zeer verontrustend en de PvdA wil de veiligheid van onze bewoners, bezoekers en weggebruikers
binnen onze gemeente gewaarborgd zien.
Voor de PvdA-fractie mag voor de vele honderden motorrijders die onze gemeente rijk is -met
inbegrip van het gewaardeerd collegelid Ad van der Wegen- een motor rit over de
Gertrudisboulevard/Markiezaatsweg zeker geen risicorit zijn!
Mede om deze reden wil de PvdA-fractie langs deze weg het College vragen om kritisch te kijken naar
de kwaliteit van de genoemde wegen en waar nodig herstelwerkzaamheden uit te voeren.
Dit verzoek doen wij vergezeld gaan van de volgende vragen:
•
•
•

•

Is het College bekend met de situatie ter plaatse en kan het College zich herkennen in onze
vrees dat de gezondheid van motorrijders op het genoemde traject in het geding is?
En hebben de burgerklachten die onze fractie bij de Servicelijn heeft aangemeld, het College
bereikt?
Indien zo, kan het College dan aangeven waarom er tot nu toe geen actie is ondernomen mbt
de egalisatie van de hoofdrijbaan en dat de herstelwerkzaamheden uitsluitend aan de
betreffende fietspaden zijn uitgevoerd?
Kan het College ons informeren over de wijze waarop en op welke termijn er verder actie
ondernomen wordt?

Hoogachtend,
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