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Beste heer Gorter,
In antwoord op uw brief van 26 september 2018 vindt u hieronder de
beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over de verkeerssituatie ter
hoogte van de aansluiting Klinkert – Duinweg.
Vraag 1
Bent u op de hoogte van de verkeerssituatie aldaar?
Antwoord
Ja.
Vraag 2
Bent u het met ons eens dat het van belang is dat de aansluiting veiliger wordt
gemaakt?
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Antwoord
Direct in het verlengde van de Klinkert is een brede doorgang tussen de rijweg en
het (brom)fietspad aanwezig. Aan de overzijde van de Klinkert wordt de
aanwezigheid van het fietspad met een verkeersbord aangegeven. Weggebruikers
die uit de Klinkert komen, moeten het verkeer op de Duinweg voorrang verlenen en
dat is zowel met haaientanden als voorrangsborden aangegeven. Deze situatie
vinden wij voldoende veilig. Er zijn vanaf 1 januari 2014 geen ongevallen met
fietsers of klachten over deze locatie geregistreerd.
Vraag 3
Gaat u de situatie veiliger maken vóór het komend voorjaar?
Antwoord
Aankomend voorjaar gaan we in het kader van het te actualiseren Verkeers- en
Vervoersplan (GVVP) onder andere alle fietsrelaties beoordelen. Afhankelijk van
de resultaten kunnen er verbeteringsmaatregelen worden getroffen.

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)
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Vraag 4
Zo ja , op welke wijze?
Antwoord
Zie antwoord op vraag 3.
Vraag 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?
Antwoord
Vanwege de aanwezigheid van een kwalitatief goed fietspad langs de oostzijde
van de Duinweg, tussen de Klinkert en Giersbergen, heeft de aanleg van een
nieuw fietspad voor ons op de korte termijn geen prioriteit. Zoals hiervoor is
aangegeven, wordt de bestaande situatie wel opnieuw bekeken bij de actualisering
van het GVVP.
Vraag 6
Zo ja, welke initiatieven en activiteiten gaat u daartoe ondernemen in het komend
halfjaar?
Antwoord
Zie antwoord op vraag 5.

Met vriendelijke groet,
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