Heusden
Het college van Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen
Betreft: Art. 43 vragen – onveilige aansluiting Klinkert-Duinweg

Vlijmen, 26 september 2018

Geacht College,

D66 vindt het belangrijk dat de verkeersveiligheid in onze gemeente versterkt wordt.
Een in onze ogen onveilig punt betreft de aansluiting Klinkert-Duinweg. Op deze route
bevindt zich veel recreatief fietsverkeer. De fietsroute maakt onderdeel uit van het
Rondje duinen. Deze route wordt druk bezocht, zeker in de zomermaanden en in de
weekenden. De fietspaden op deze route zijn grotendeels gescheiden van het autoverkeer.
Dat geldt helaas niet voor de aansluiting Klinkert op de Duinweg. Fietsers die uit het bos
komen moeten de Duinweg oversteken om het fietspad langs de Duinweg te kunnen
bereiken. Onduidelijk is waar de fietsers moeten oversteken. Een deel van de aansluiting is
half-verhard. Naast de boom terplekke ligt een slordig gestort strookje asfalt.
Automobilisten mogen terplekke niet harder rijden dan 60 km/u. De weg nodigt echter uit tot
harder rijden. Automobilisten kunnen uit de weginrichting niet goed opmaken dat fietsers hier
oversteken (wij verwijzen u naar de bijgesloten fotos).
De fietsroute rondje duinen vertegenwoordigt tevens een wezenlijk economisch belang; gelet
op de vele horecagelegenheden rond deze route.

De onveilige aansluiting Klinkert-Duinweg geeft ons aanleiding u de volgende vragen te
stellen:

1. Bent u op de hoogte van de verkeerssituatie aldaar
2. Bent u het met ons eens dat het van belang is dat de aansluiting veiliger wordt
gemaakt
3. Gaat u de situatie veiliger maken vóór het komend voorjaar
4. Zo ja , op welke wijze
5. Overweegt u om het Rondje duinen niet meer aan te laten sluiten op het fietspad
aan de westzijde van de Duinweg, maar in plaats daarvan een fietspad aan te
leggen rechtstreeks van de Klinkert naar Giersbergen
6. Zo ja, welke initiatieven en activiteiten gaat u daartoe ondernemen in het komend
halfjaar
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