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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Verkeersveiligheid fietsers parallelweg N233 

Geachte heer Van den Dikkenberg, 

Toelichting: 
U geeft aan dat u signalen heeft gekregen dat de parallelweg langs de N233 van Rhenen naar Veenendaal 
(Lijnweg/Cuneraweg) in toenemende mate gebruikt wordt als sluiproute voor verkeer dat vaststaat op de N233. 
Voorheen was dit gewoon een fietspad, later is de route vanaf de Zuidelijke Meentsteeg tot en met de Rondweg 
Oost in Veenendaal veranderd naar een parallelweg. Dit heeft veel gevaarlijke situaties tot gevolg, niet alleen 
voor fietsende forenzen, maar ook voor de vele scholieren die dagelijks gebruik maken van deze route. 
U heeft hierover Artikel 47 vragen gesteld. Voor de beantwoording hebben we de u gestelde vragen hieronder 
herhaald: 

1. Is het college op de hoogte van de problematiek op deze parallelweg? 
a. Zo nee, bent u bereid deze problematiek te inventariseren? 
b. Zo ja, bent u het met ons eens dat het voor de veiligheid van scholieren op deze route 

noodzakelijk is om dit probleem op te lossen? 

Antwoord: 
Wij zijn op de hoogte van de problematiek en zoeken samen met de gemeente Rhenen naar een 
verkeersveilige oplossing voor de fietsers op deze route. 

2. Bent u bereid in overleg met de gemeenten Veenendaal en Rhenen te komen tot een nieuwe inrichting 
van deze straat, bijvoorbeeld als fietsstraat? 
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Antwoord: 
In goed overleg met de gemeente Rhenen voeren we een quick scan uit. Deze quick scan is nog niet 
afgerond. Herinrichting tot fietsstraat is één van de oplossingen die we onderzoeken. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
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