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Beste meneer Van der Lee, 

 

In antwoord op uw brief van 25 februari 2019 vindt u hieronder de beantwoording 

van uw schriftelijk gestelde vragen over de evaluatie van de zebrapaden op het 

Plein in Vlijmen. 

 
Vraag 1 
Is bedoelde evaluatie inmiddels gestart? Zo neen, waarom niet en wanneer dan 

wel? 

 
Antwoord  
Nee, de evaluatie is nog niet gestart. In het herinrichtingsplan van het Plein waren 

twee voetgangersoversteekplaatsen (VOP) op het Plein opgenomen. Een VOP 

aan de zuidzijde (in het verlengde van het nieuwe Paviljoen) en een aan de 

noordzijde (in het verlengde van de gevel van de HEMA). Tijdens de 

werkzaamheden vestigde zich de Action in het voormalige pand van de EMTÉ en 

dat heeft geleid tot het aanbrengen van een derde VOP. Het Paviljoen is inmiddels 

klaar en op korte termijn zal de laatste winkel zijn deuren openen. De bouw aan de 

noordzijde van het Plein moet nog starten. Er is dus nog geen sprake van een 

eindsituatie waarbij alle uiteindelijke looproutes in gebruik zijn. Een evaluatie is in 

dit stadium dan ook niet effectief. 

 
Vraag 2 
Het Paviljoen staat er inmiddels, de invulling van de noordwand loopt vertraging 

op, welke invloed heeft dat laatste op de evaluatie? 

 
Antwoord  

De huidige praktijk wijst uit (op basis van inventarisatie ter plaatse, contacten met 

bewoners, winkeliers, politie en dergelijke) dat de drie VOP’s tot nu toe een positief 

verkeersveiligheidseffect hebben.  

 F. van der Lee 
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Wij zien dan ook geen reden om al in dit stadium te evalueren en zullen de 

evaluatie pas starten nadat ook het noordelijk deel in gebruik is genomen (en alle 

looproutes definitief in gebruik zijn).  

 

Volledigheidshalve melden we u dat er langs het Plein momenteel nog geen 

sensoren zijn geplaatst. Samen met (lokale) ondernemers zijn we nog bezig om 

deze smart city-pilot vorm te geven. De meetresultaten daarvan zullen dan worden 

meegenomen in de uiteindelijke evaluatie. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees 

 
 


