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Toelichtinq

Deze week vond een ongeluk plaats op de N229 bij Werkhoven, waarbij meerdere voertuigen betrokken waren
Voor veel inwoners van Werkhoven laat dit ongeluk opnieuw zien dat de onveiligheid van deze kruising,
ondanks de reeds genomen maatregelen, te wensen overlaat.

Het CDA heeft daarom de volgende vragen

Beschouwt het college op basis van de ongevalscijfers en/of de inrichting van de weg deze kruising als
verkeersonveilig?

Antwoord:
De inrichting van dit voorrangskruispunt met een maximum snelheid van 60 kmluur én een drempelplateau
om het verkeer af te remmen, voldoet aan de normen van "Duuzaam Veilig". Daarnaast voldoet het
kruispunt aan de landelijke normen voor verkeersveiligheid (CROW).

2. Ziet het college mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van een rotonde
(zoals door de bewoners wordt voorgesteld)?

Antwoord:
Wij zien mogelijkheden om de veiligheid van het kruispunt te verbeteren. Uit een analyse van de
ongevallen en onderzoek ter plaatse blijkt dat het verkeer dat de N229 wil oprijden niet goed kan inschatten
hoe snel het autoverkeer op de N229 het kruispunt nadert.

Wij zullen daarom nog dit voorjaar maatregelen treffen die weggebruikers helpen bij het inschatten van de
snelheden voor het oprijdend verkeer én de weggebruikers op de N229 nog meer te attenderen om hun
snelheid te verminderen tot 60 km/uur. Het gaat hierbij om het plaatsen van hekjes langs de proviniciale
weg, zodat de snelheid van aankomende auto's beter ingeschat kan worden. Daarnaast gaat het om het
verplaatsen van twee palen met bewegwijzeringsborden, waardoor het zicht voor verkeer vanuit de Korte
Zuwe wordt verbeterd.

Wanneer deze weg aan de beurt is om aan te pakken in onze trajectaanpak (in 2017) zullen we opnieuw
gaan kijken naar de inrichting van dit kruispunt en alle mogelijkheden onderzoeken. Wij zullen hierbij
opmerkingen en ervaringen vanuit de omgeving en vanuit de gebruikers meenemen, evenals de ervaring
met toegepaste maatregelen op vergelijkbare kruispunten. Wij kunnen er op dit moment nog niet op vooruit
lopen op welke manier we de inrichting van dit kruispunt dan zullen aanpassen.

PROVINCIE.UTRECHT.NL

PROVINCIE.UTRECHT.NL

Arch¡medeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 I 1

17160



3. ls het college bereid om met de inwoners van Werkhoven in gesprek te gaan over de verbetering van de
verkeersveiligheid op deze locatie?

Antwoord:
Ja, wanneer wij gaan met de bewoners van Werkhoven in gesprek over de verkeersveiligheid op dit
kruispunt.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter,

Secretaris,
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