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 Beste meneer Van der Lee, 

 

In antwoord op uw brief van 21 maart 2019 vindt u hieronder de beantwoording 

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

Plein in Vlijmen. 

 
Vraag 1 
Het antwoord op mijn vraag, dat wij 20 maart 2019 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? 
 
Antwoord  
Ons inziens zijn de uitspraken uit het aangehaalde krantenartikel en de eerdere 
antwoorden op de raadsvragen niet in tegenspraak met elkaar. Het is namelijk 
goed om een onderscheid te maken tussen de verkeerskundige evaluatie en de 
smart city pilot.  
 
Zoals in onze vorige beantwoording gemeld, kan de verkeerskundige evaluatie pas 
starten, nadat ook het noordelijk deel van het centrum in gebruik is genomen en 
alle looproutes definitief in gebruik zijn.  
 
In het Brabants Dagblad van 21 februari 2018 heeft u kunnen lezen dat we als 
gemeente de ambitie hebben om een kleinschalige smart city pilot vorm te geven. 
Samen met een aantal lokale ondernemers is daarom het plan opgevat om door 
middel van sensorentechniek tellingen te doen rondom de VOP’s op het Plein van 
Vlijmen. De resultaten van deze tellingen kunnen dan gebruikt worden als input bij 
de uiteindelijke verkeerskundige evaluatie.  
 
Uitgangspunt van alle deelnemers was om de smart city pilot met ‘gesloten 
beurzen’ vorm te geven. Vanwege grote drukte bij de betrokken ondernemers lukte 
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dat op dat moment niet. Nu zijn we, door het aanhaken van een extra ondernemer, 
in vergevorderd stadium om deze smart city-pilot binnenkort toch uit te voeren. 
 
Zodra er meer bekend is zullen we u als raad daarover informeren. 
 
Vraag 2 
Zo het College na het verschijnen van het krantenartikel tot een ander standpunt 
over het moment zou zijn gekomen, waarom is de raad daar in de afgelopen 12 
maanden niet over geïnformeerd. 
 
Antwoord  
Zie antwoord vraag 1. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

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

 
 


