Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
(in te vullen door de griffie)
Datum: 8 april 2016
Aan de voorzitter van de raad
Steller vragen: Marco Petri/PCG
Onderwerp: Ongeluk in Langbroek in relatie tot reconstructie provinciale weg
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Is de oversteekplaats waar afgelopen zaterdag het dodelijke ongeluk gebeurde, na de

reconstructie van de provinciale weg, onveiliger geworden?
2. Hebben de politie, gemeente en provincie al overleg gehad over dit ongeluk? Zo ja, welke
conclusies zijn er uit dit overleg getrokken? Is het al duidelijk wat er precies gebeurd is?
3. Worden er maatregelen genomen om de situatie ter plekke veiliger te maken? In het dorp
gaan geluiden op om bijvoorbeeld het bushokje te verplaatsen of om de reclame in elk geval
te verwijderen waardoor het zicht verbetert.

Afgelopen zaterdag is er in Langbroek helaas een ongeluk gebeurd met dodelijke afloop. Een
86-jarige mevrouw kwam bij het oversteken van de weg in botsing met een wielrenner. Wat
er precies is gebeurd is bij ons niet bekend. Het ongeluk gebeurde midden in het dorp bij de
bushalte. Ook hier is één en ander veranderd aan de provinciale weg. Er is onder andere een
nieuwe oversteekplaats (net naast bushokje) gerealiseerd en er is recent een hekwerk
geplaatst. Op het dodelijke ongeluk is in het dorp geschokt gereageerd. Hoe heeft dit
menselijk gesproken kunnen gebeuren? Diverse inwoners geven aan dat de aanpassingen als
gevolg van de reconstructie hier mee te maken hebben. Als gevolg van het bushokje (incl.
reclamewand) is de oversteek erg onoverzichtelijk geworden. Is deze oversteek inderdaad
onveiliger geworden? Gelet op alle geluiden wil de PCG-fractie weten wat er is gebeurd en
wat er gedaan wordt om ongelukken op deze plek in de toekomst te voorkomen. Natuurlijk
realiseren we ons dat we niet alles in de hand hebben en dat sommige dingen in het leven niet
zijn te voorkomen. We realiseren ons dat het een provinciale weg is en daarmee
hoofdzakelijk een provinciale gelegenheid is. Gelet op hetgeen er gebeurd is en de impact die
het heeft, denkt de PCG dat ook de gemeente hierin een rol kan/moet spelen.
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