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Geacht College, 
 
Hartelijk dank voor de antwoorden die wij gisteren ontvingen op mijn vragen over de evaluatie in het 
kader van de diverse zebrapaden in de Akkerstraat in Vlijmen.  
De zebrapaden zijn nog steeds onderwerp van gesprek in Vlijmen, de ene persoon is er lovend over en 
de ander vindt het belachelijk. Ook zijn er veel inwoners die er stellig van overtuigd zijn dat het extra 
zebrapad er nimmer gekomen zou zijn als er geen gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn geweest. 
In het antwoord op de eerste vraag wordt door u gesteld dat er sprake moet zijn van een eindsituatie 
voor er met een evaluatie kan worden gestart. Eerder starten is volgens u niet effectief. 
Daarmee heeft u in feite ook al het antwoord op mijn tweede vraag gegeven. Dat antwoord, nr 2, 
begrijpen wij in die zin dan ook volstrekt niet. Temeer gezien de feitelijke situatie waarover wij veel 
klachten krijgen van omwonenden. Hierover aan het einde van deze brief nog een paar constateringen 
van omwonenden. 
In een artikel in het BD van 21 februari 2018 (zie bijlage), stelt de verantwoordelijk wethouder 
Blankers dat de metingen in het kader van een evaluatie worden gestart en dat die doorlopen tot het 
Paviljoen af is en ook de bouw van de “Noordwand” is gerealiseerd. 
1. Het antwoord op mijn vraag, dat wij gisteren ontvingen, staat haaks op eerder gedane uitlatingen 

van een lid van het college van B&W. Wie praat er nu onzin, de wethouder in het bijgevoegde 
krantenartikel of het College in het antwoord op mijn vragen? 
 

2. Zo het College na het verschijnen van het krantenartikel tot een ander standpunt over het moment 
van evalueren zou zijn gekomen, waarom is de raad daar in de afgelopen 12 maanden niet over 
geïnformeerd? 

Met betrekking tot het antwoord op de tweede vraag het navolgende. Met grote regelmaat staan er 
vrachtauto’s te lossen op het stuk tussen het meest noordelijke zebrapad en de Voorstraat. Op dat 
moment staat het verkeer uit de noordelijke richting stil in de Akkerstraat tussen de Julianastraat en de 
Wilhelminastraat.  
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Ook komt het met regelmaat voor dat er een vrachtwagen aan het lossen is in de Akkerstraat op een 
locatie tussen twee zebrapaden, soms zelfs op een zebrapad, hetgeen nu niet bepaald een veilige 
situatie oplevert voor voetgangers die de Akkerstraat willen oversteken. 
In het licht van het vorenstaande plaatsen wij grote vraagtekens bij de stelligheid van het tweede 
antwoord. 
 
In afwachting van uw reactie verblijf ik, 
 

 
F. van der Lee 
Fractievoorzitter Heusden Transparant 


