
 

12 november 2019 

Schriftelijke vragen VVD m.b.t. veilig oversteken in De Ronde Venen 

In De Ronde Venen kennen we  een behoorlijk aantal oversteekplaatsen voor voetgangers. 

Het oversteken op die plaatsen is niet overal veilig of voelt niet veilig aan. Dit wordt onder 

andere veroorzaakt door de weginrichting, de signalering van de oversteekplaats (of het 

ontbreken hiervan) en een gebrek aan goede verlichting. Naast onze eigen constateringen 

hebben wij met meerdere inwoners gesproken die hun zorg hebben aangegeven. In 

Vinkeveen is er recent ook een petitie gestart door een aantal initiatiefnemers om aandacht 

te vragen voor de ervaren onveiligheid van oversteekplaatsen. 

Algemene vragen: 

1. Is het onveiligheidsgevoel dat heerst rondom oversteekplaatsen in De Ronde Venen u 

bekend? 

a. Zo ja wat zijn de acties die u hierop genomen heeft of die u gaat nemen? 

b. Zo nee, bent u bereid om een inventarisatie te laten plaatsvinden door de 

oversteekplaatsen te schouwen, waaronder op donkere dagen, met als doel 

het realiseren van verbetering? 

Specifieke locatie gebonden vragen: 

2. Is de gestarte petitie met betrekking tot de oversteekplaatsen Vinkeveen u bekend? 

a. Zo ja, heeft u contact gehad met de initiatiefnemers? 

b. Zo nee, bent u bereid om een gesprek aan te gaan met de initiatiefnemers om 

hun geconstateerde aandachtpunten te bespreken? 

 

3. Wij zijn door meerdere inwoners inmiddels benaderd over een aantal specifieke 

locaties: 

- De oversteekplaats Kerklaan in Vinkeveen waar voetgangers en 

mindervaliden in rolstoel (die woonachtig zijn rondom het terrein Mario 

Oord) de oversteek als zeer gevaarlijk ervaren doordat de zichtbaarheid 

slecht is en de snelheid “hoog”.  

- Het ontbreken van een oversteekplaats op de kruising Scholeksterlaan/ 

Plevierenlaan in Vinkeveen waarmee het voetgangers pad ineens eindigt 

en er geen veilige oversteek mogelijk is. 

- De oversteekplaats op de rondweg in Mijdrecht waar de zichtbaarheid 

slecht is en onoverzichtelijk als gevolg van samenvoegend verkeer en 

bussen. 

a. Zijn deze locaties u bekend en zo ja, zijn er plannen om de situatie hier ook 

aan te passen? 

b. Zo nee, bent u bereid om deze locaties als onderdeel van vraag 1 b te 

bekijken?   
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