
 

Schriftelijke vragen aan het college                

 
 

Reg. nr:  

Datum: 17-4-2017 

 

Aan de voorzitter van de raad 

 

Steller vragen: Rijk van Geijtenbeek/D66 

 

Onderwerp: Aanleg rotonde Boterslootweg - Hordenweg 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:  

 

1. Drie weken geleden is begonnen met de aanleg van de rotonde. Blijkbaar was de 

communicatie vooraf niet optimaal, want na enkele dagen werd er een extra pagina op de 

website van de gemeente gezet met antwoorden op veelgestelde vragen. Waarvoor 

overigens dank. Maar het compleet afsluiten van een belangrijke kruising is een 

ingrijpende beslissing. Is hiervoor een verkeersbesluit genomen door het college, en zo 

nee, waarom niet?  

2. Wat waren de overwegingen om de noodweg niet geschikt te maken voor overig verkeer, 

bijvoorbeeld met een mobiele verkeersregelinstallatie, en beperkt te houden tot 

nooddiensten?  

3. Als het antwoord op vraag twee ‘meerkosten’ is, voor bijvoorbeeld een 

verkeersregelinstallatie of extra hekken, aan welke extra bedrag moet dan gedacht 

worden dat zo bespaard is?  

4. Is het mogelijk om alsnog zo’n verkeersregelinstallatie te plaatsen? 

5. In de planvorming was er vorig jaar sprake van het aanleggen van een fietspad langs de 

Boterslootweg (vanaf de rotonde tot aan de oversteek bij de Overloop/De Horn). Dit 

bleek uiteindelijk bij de presentatie van de definitieve plannen geschrapt, omdat u er 

achter was gekomen dat hiervoor bomen gekapt moesten worden. Het is te hopen dat 

fietsers op de rotonde straks niet tegen de richting in gaan… Dit geeft een beeld van 

rommelige planvorming. Hoeveel geld is er bespaard door dit fietspad niet aan te leggen? 

6. De afsluiting betreft een lange periode, er is een termijn van drie maanden genoemd. Dit 

staat overigens niet op de website van de gemeente. Dat is best lang voor de aanleg van 

een rotonde. Tijdens de eerste week met voorbereidende werkzaamheden bleek de weg 

eigenlijk nog niet afgesloten te hoeven worden. Het lijkt erop dat gemak voor de 

aannemer een grotere rol speelt dan ongemak voor de gebruikers van de weg. Kunnen de 

inwoners van Wijk bij Duurstede ervan uitgaan dat de rotonde zo snel als veilig mogelijk 

wordt vrijgegeven voor verkeer, en wanneer verwacht u precies dat dit het geval is?    

7. Het komt een beetje raar over dat er meerdere fouten zitten in de benaming van straten en 

wijken (“De Enek”, “Karolingerseweg”) op de verkeersborden. Wie verzorgt de 



bebording bij dit project, is dat de gemeente of de aannemer? Is het mogelijk dit in de 

toekomst iets zorgvuldiger te (laten) doen?  

 
 

D66 is blij met de aanleg van deze rotonde, maar vind het wel spijtig dat de afsluiting zo lang 

duurt, vooral voor bewoners van De Horden en De Engk, en ook voor de vele extra 

kilometers die zo worden gereden. Het betreft een belangrijk knooppunt in de kern Wijk bij 

Duurstede, anders waren er ook niet zoveel ongelukken gebeurd op deze kruising. 

  

Hopelijk hebben vele inwoners besloten toch maar de fiets te pakken voor verkeer binnen de 

kern Wijk bij Duurstede. 
 

 

 

Rijk van Geijtenbeek/D66 

 

 


