
 

 

Beantwoording vragen VVD 
 

De locatie Speketersweg-Andries Dekkerweg-Smeetsweg in Waarland is kopaanvoerder in de lijst van 

locaties waar de meeste ongelukken gebeuren in onze gemeente. Al vele jaren wordt er gesproken 

over verkeerstechnische verbeteringen aan deze weg.  

 

U hebt onlangs aangegeven dat u de verwachting hebt dat er in maart 2020 overeenstemming wordt 

bereikt over de gronden, waarna de benodigde planologische procedure zal starten en dat het tevens 

de verwachting is dat het project in 2021 uitgevoerd kan worden. 

 

De VVD heeft hier de volgende vragen over: 

• Wellicht is het nog te vroeg om een antwoord op de volgende vraag te geven, maar voor alle 

duidelijkheid willen we er niet aan voorbij gaan: Kunt u aangeven of er reeds overeenstemming bereikt 

is over de gronden en of de bovenstaande verwachtingen uitkomen? 

We zijn thans bezig met de grondaankoop ten behoeve van een reconstructie van de kruising: 

Speketersweg – Woudmeerweg naar een rotonde. Indien deze gronden zijn verworven, start de 

planologische procedure. De verwachting is dat het project begin 2021 uitgevoerd kan worden. 

Wellicht voor de duidelijkheid. Voor de T-splitsing: Andries Dekkerweg – Smeetsweg staat geen 

reconstructie gepland.  

 

• Kunt u aangeven welke maatregelen er genomen zullen worden om de verkeersveiligheid op 

deze wegen te verbeteren en kunt u toelichten waarom er gekozen wordt voor deze maatregelen? 

Op de kruising Speketersweg – Woudmeerweg zijn in de periode 2014-2018 10 ongevallen geregistreerd. 

Op de overige kruisingen en T-splitsingen zijn de afgelopen jaren ook ongevallen geregistreerd, maar 

wel beduidend minder dan bij dit kruispunt. De verkeersveiligheid op de kruising: Speketersweg- 

Woudmeerweg wordt verbeterd door een rotonde aan te leggen. Hiervoor heeft de Raad in de 

begroting 2019 voorbereidings- en uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Voor de overige kruisingen 

en T-splitsingen wordt ingezet op gedragsbeïnvloeding. Afgelopen jaar hebben we met hulp van politie 

en schoolkinderen weggebruikers gewezen op de gevaren van hard- en roekeloos rijden.  

 

• Zijn er, in afwachting van de ontwikkelingen, reeds verkeerstechnische maatregelen genomen 

om de verkeerssituatie tijdelijk of permanent te verbeteren en kunt u aangeven welke maatregelen dat 

zijn? 

Behoudens de omvorming van de kruising: Speketersweg – Woudmeerweg naar een rotonde, worden 

elders op het tracé geen (permanente) constructieve maatregelen gerealiseerd. Wel staan (tijdelijke) 

campagnes gepland om weggebruikers te wijzen op hard- en roekeloos rijden. Deze campagnes zullen 

periodiek onder de aandacht gebracht blijven worden. 

 

• Indien er op dit moment geen verkeerstechnische maatregelen genomen zijn om de veiligheid 

tijdelijk of permanent te verbeteren: kunt u aangeven waarom deze niet genomen zijn? 

Zie bovenstaande antwoorden. 


