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Beste heer Van der Lee,
In antwoord op uw brief van 20 oktober 2018 vindt u hieronder de beantwoording
van uw schriftelijk gestelde vragen over een zebrapad in Nieuwkuijk .
Vraag 1
In de informatievergadering Bestuur en Beheer van 28 augustus jl. heeft de
wethouder een toezegging gedaan met betrekking tot zebrapaden bij scholen.
Antwoord
Tijdens de informatievergadering is gemeld dat verkeersveiligheid in de nabijheid
van scholen onze specifieke aandacht krijgt. Hierop aansluitend kunnen we u
melden dat we reeds met diverse scholen in overleg zijn of en hoe de
verkeersveiligheid in de schoolomgeving verbeterd kan worden.
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Vraag 2
Graag verzoeken wij in het kader van deze toezegging om aandacht voor het feit
dat in Nieuwkuijk ter hoogte van de basisschool helemaal geen zebrapad
aanwezig is.
Antwoord
Wij nemen op korte termijn contact op met het schoolbestuur en eventueel de
verkeerscommissie van Het Kompas om de verkeersituatie in betreffende
omgeving te bespreken.
Vraag 3
Ouders en schoolleiding maken zich zorgen over de veiligheid van de
schoolgaande kinderen bij het oversteken van de Nieuwkuijksestraat. Dit mede
gezien het feit dat de Nieuwkuijksestraat weliswaar een 30 km zone is, maar er
toch en veelvuldig (te) hard wordt gereden.
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Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
Voor meer informatie kunt u het Privacybeleid en -reglement van gemeente Heusden raadplegen op
www.heusden.nl
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Antwoord
Naast hetgeen in vorig antwoord is gemeld zullen wij uw reactie ook aan de politie
doorgeven.

Met vriendelijke groet,
het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees

