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Geachte heer Y. Kaplan,

In uw brief van woensdag 21 december 2011 stelt u ons vragen over Oneffenheden in de Markiezaatsweg en
Gertrudisboulevard. Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.

Vragen
1. 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?
Antwoord:
Ja, de in de brief aangehaalde schade aan de Markiezaatsweg en de Gertrudisboulevard is een al langer bekend
fenomeen. Wij zijn het met u eens dat de ribbels in de rijbaan het rijcomfort beperken maar nemen nadrukkelijk afstand
uw stelling dat hierbij de gezondheid van motorrijders in het geding is. Het betreft hier een lokale schade die reeds
langer bekend is, waardoor zeker motorrijders die dagelijks gebruik maken van dit traject hun snelheid kunnen
aanpassen waardoor het risico op gezondheidsproblemen beperkt is.
2. En hebben de burgerklachten die onze fractie bij de Servicelijn heeft aangemeld, het College bereikt?
Antwoord:
Het is het college niet bekend welke burgerklachten door uw fractie bij de servicelijn zijn aangemeld. Klachten worden
geregistreerd op naam van de melder zonder verdere toevoeging.
3. 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 herstel werkzaamheden uitsluitend aan de fietspaden zijn uitgevoerd/
Antwoord:
In de periode van 01-01-2011 tot en met 12-12-2011 zijn bij de servicelijn 13 meldingen ontvangen met betrekking tot
de oneffenheden aan de verharding. Deze meldingen, die met name betrekking hadden op de oneffenheden in het
fietspad en voetpad, hebben telkenmale geleid tot herstelwerkzaamheden. Van de 13 meldingen wordt slechts in één
geval melding gemaakt van oneffenheden in de rijbaan. Deze melding dateert van 26 mei 2011 en had betrekking op
de Gertrudisboulevard nabij lichtmast 74. Het herstel van deze melding heeft niet geleid tot herhaling van dezelfde
klachten. Gesteld kan worden dat er adequaat is gereageerd op de meldingen die bij de servicelijn zijn ontvangen.

4. Kan het college ons informeren over de wijze waarop en op welke termijn er verder actie wordt ondernomen?
Antwoord:
Om de overlast te beperken zijn in de week van 19 december ter plaatse freeswerkzaamheden uitgevoerd waarbij de
oneffenheden zijn verwijderd. Het herstel van de asfaltconstructie in de rijbaan zal worden uitgevoerd in het reguliere
asfaltonderhoudprogramma in 2012.
Wij vertrouwen erop hiermee uw brief correct te hebben beantwoord. Mocht u over deze brief nog vragen of
opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers, bereikbaar via telefoonnummer (0164)
277699.
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