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DATUM 3 juni  2013 AFDELING MOV/MEC
NUMMER 80E4F86E REFERENTIE -
UW BRIEF VAN - DOORKIESNUMMER -
UW NUMMER - E-MAILADRES -
BIJLAGE geen ONDERWERP Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan 

het College van GS, gesteld door de de 
heer W. van Wikselaar van de SGP 
betreffende de Rondweg Oost 
Veenendaal (d.d. 06-06-2013)

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:

Vragen Rondweg Oost Veenendaal

In 2006 is in Veenendaal de Rondweg Oost geopend, een nieuwe ontsluiting van de genoemde stad. Deze 
ontsluiting moet de Rondweg West, die dicht langs en soms door de bebouwde kom van Veenendaal gaat, 
ontlasten. Sinds de opening van deze weg zijn vaak onveilige situaties ontstaan en ongelukken gebeurd, de 
meest recente aanrijding gebeurde vanochtend, d.d. 4 maart 2013. De flauwe bocht in de weg langs de 
bebouwde kom van Veenendaal, de wisseling van 2x2 naar 2x1 rijbanen, de paaltjes midden op de weg 
waartussen vaak ‘geslalomd’ wordt en diverse werkzaamheden (zie de foto op de volgende bladzijde) spelen 
hierbij een rol.

Naar aanleiding van de hierboven genoemde situatie heeft de SGP-fractie de volgende vragen:

1. Is het College op de hoogte van de vaak onveilige situaties op de Rondweg Oost?

2. Kan het College een overzicht geven van de ongevallen die sinds de opening in 2006 hebben 
plaatsgevonden en de aantallen slachtoffers (zowel gewonden als doden) die sinds die tijd op de 
Rondweg Oost gevallen zijn?

3. Is het College het eens met de SGP-fractie dat er zo vaak onveilige situaties en ongelukken plaatsvinden 
op de Rondweg Oost dat de weg als ‘onacceptabel onveilig’ aangeduid dient te worden? Zo nee, 
waarom?

4. Welk traject heeft het College tot dusverre gelopen met het College van Veenendaal? Welke positie 
heeft het Veenendaalse College in dezen ingenomen? Welke concrete acties zijn voortgekomen uit de 
contacten met het College in Veenendaal?

5. Welke maatregelen gaat het College nemen om de genoemde onveilige situaties te beperken en zo het 
aantal ongelukken te verminderen?

Namens de SGP en hoogachtend,

W. van Wikselaar
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