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Pastoor van Haarenstraat, Mariaheide

Beste heer Van Voorst,
Uw vragen van 17 juni 2021 kunnen wij als volgt beantwoorden:
In de kadernota is een post van € 700.000 opgenomen voor verbeteringen van de situatie in de
Pastoor van Haarenstraat in Mariaheide. Deze aanpassingen komen nadat u in 2018 toezegde
uiterlijk in het voorjaar van 2020 maatregelen bekend te maken.
Vragen:
1. Wat is de reden dat u die belofte niet waarmaakte?
2. Is het u bekend dat diverse dorpsbewoners in afwachting van een definitieve oplossing nu
tijdelijke maatregelen willen, zoals het plaatsen van snelheidsdisplays (de bekende smileys),
verbodsborden (verboden voor fietsers en bromfietsers) en het voor fietsers (en bromfietsers)
onmogelijk maken het voetpad te gebruiken (tijdelijke hekken die alleen voor voetgangers
gepasseerd kunnen worden)?
3. Wat is uw mening over deze wensen en bent u bereid eraan tegemoet te komen totdat
structurele aanpassingen hebben plaatsgevonden?
4. Bent u bereid het plan voor de verkeersaanpassing vooraf af te stemmen met de dorpsraad
en/of bewoners van de Pastoor van Haarenstraat?
Antwoord:
1. Wat is de reden dat u die belofte niet waarmaakte?
U verwijst naar een toezegging die is gedaan dat uiterlijk in voorjaar van 2020 maatregelen
bekend zouden worden. Deze toezegging is niet gedaan. Er is een toezegging gedaan dat de
verkenning naar de maatregelen die in 2018 is gedaan, nader zou worden uitgewerkt. Deze
verkenning naar maatregelen is in 2018 gedaan samen met bewoners en ondernemers

2.

3.
4.

5.

Pastoor van Haarenstraat en dorpsraad Mariaheide. De maatregelen zijn in afstemming met
de dorpsraad verder uitgewerkt en liggen nu voor voor de begroting 2022.
Is het u bekend dat diverse dorpsbewoners in afwachting van een definitieve oplossing nu
tijdelijke maatregelen willen, zoals het plaatsen van snelheidsdisplays (de bekende smileys),
verbodsborden (verboden voor fietsers en bromfietsers) en het voor fietsers (en bromfietsers)
onmogelijk maken het voetpad te gebruiken (tijdelijke hekken die alleen voor voetgangers
gepasseerd kunnen worden)?
Ja, het is ons bekend dat dorpsbewoners tijdelijke maatregelen willen.
Wat is uw mening over deze wensen en bent u bereid eraan tegemoet te komen totdat
structurele aanpassingen hebben plaatsgevonden?
Wij begrijpen de wensen van de dorpsbewoners en vinden het vanuit verkeerskundig oogpunt
ook vervelend dat blijkt dat ondanks de inrichting van de Pastoor van Haarenstraat en de
verkeersborden ‘30km/u-zone’ alsnog te hard wordt gereden door een aantal
verkeersdeelnemers en fietsers en bromfietsers gebruik maken van de voetpaden.
Desondanks zien wij in de huidige inrichting geen mogelijkheden om dit fysiek onmogelijk te
maken. Ook na het plaatsen van verbodsborden en hekken blijft het voor (brom)fietsers
mogelijk om gebruik te maken van de voetpaden. Tevens is het plaatsen van verbodsborden
overbodig. Er staan namelijk al voetpad borden (G07). Juridisch gezien is het dus al verboden
voor (brom)fietsers om te rijden over het voetpad. Uiteraard kunnen wij een DSI-kast
(smileybord) plaatsen, deze zullen we dan ook inplannen.
Bent u bereid het plan voor de verkeersaanpassing vooraf af te stemmen met de dorpsraad
en/of bewoners van de Pastoor van Haarenstraat?
Plan wat er ligt is afgestemd met de dorpsraad. Bij de uitwerking van het ontwerp zijn we hier
ook toe bereid. Burgerparticipatie is een belangrijk speerpunt van gemeente Meierijstad. Op
dit moment zien wij echter geen mogelijkheden om (tijdelijk) de verkeerssituatie aan te
passen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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