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Beste meneer Gorter,
In antwoord op uw brief van 4 juni 2018 vindt u hieronder de beantwoording van
uw schriftelijk gestelde vraag over het groenonderhoud, in relatie tot de
verkeersveiligheid, op de rotonde nabij de Jonkheer de la Courstraat en de A59 in
Nieuwkuijk.
Uw vraag betreft een vervolgvraag op het antwoord, dat u van ons op 1 juni 2018
heeft ontvangen op uw vragen als gesteld aan de griffie via e-mail
d.d. 30 mei 2018 (zie bijlage).
Vraag 1
Wat gaat u doen om te voorkomen dat een dergelijke onveilige situatie in de
toekomst wederom ontstaat?
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Antwoord
Dit voorjaar was er sprake van uitzonderlijke warme weersomstandigheden met op
de juiste momenten voldoende regenwater. Hierdoor is het groen in het algemeen,
en voor dit geval in het bijzonder de hagen, extra hard gegroeid. Dit zorgde ervoor
dat het zicht en daarmee de verkeersveiligheid (voor fietsers), onder andere op de
rotonde bij Nieuwkuijk, in het geding kwam. Waar nodig zijn de noodzakelijke
werkzaamheden eerder uitgevoerd om het zicht weer voldoende te laten zijn,.
Op dit moment zijn we gebonden aan de lopende overeenkomst (bestek) met de
aannemer en de bijbehorende werkafspraken. De beschikbare
onderhoudsbudgetten zijn hierop gebaseerd. Bij een voorjaar als nu in 2018,
mogen de lopende afspraken echter nooit afbreuk doen aan de verkeersveiligheid
in het algemeen en op rotondes en bij kruispunten in het bijzonder. Wij zullen deze
locaties binnen de gemeente, de komende jaren dan ook nog beter gaan

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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monitoren en waar nodig maai- en snoei werkzaamheden eerder laten uitvoeren
met het oog op de verkeersveiligheid.
Verder willen we bezien of we in de nieuwe maai- en snoeibestekken afzonderlijke
onderhoudsrondes kunnen opnemen voor de belangrijkste verkeerskundige
locaties. Dit betekent wel een verhoging van de onderhoudskosten.
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