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Geacht College van Gedeputeerde Staten.
Toelichting
Tussen Woerden en Vinkeveen ligt de drukke provinciale weg N212, beter bekend als de Ingenieur
Enschedeweg. In de regio staat deze weg bekend als een weg waar hard gereden wordt en waar dikwijls
ongelukken plaatsvinden. In de afgelopen weken hadden er twee dodelijke ongevallen plaats op deze weg.
Op donderdag 29 september verongelukte er een fietser bij Wilnis. Een 15-jarig meisje werd bij de kruising
met de Pastoor Kannelaan in Wilnis aangereden door een vrachtwagen. Hierop starten vrienden met een
handtekeningactie om deze kruising veiliger te maken. De vrienden willen verkeerslichten "omdat wij niet
willen dat iemand anders hetzelfde lot overkomt". De ChristenUnie heeft zich ter plaatse door deze
vrienden laten informeren. Hierbij is ons gebleken dat er inderdaad sprake is van een zeer onoverzichtelijke,
en daardoor gevaarlijke kruising.
Op donderdag 20 oktober verongelukte er een automobilist bij Kamerik. Komend vanaf de N405 zag deze
een vrachtwagen over het hoofd. Volgens leden van het dorpsplatform Kamerik is dit kruispunt al jaren
bekend als gevaarlijk en heeft de provincie nooit de situatie willen aanpakken.
De ChristenUnie maakt zich ernstig zorgen over de verkeersveiligheid op de N212.
Naar aanleiding van voorgaande wil de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen stellen:
1. Deelt het College de mening van de ChristenUnie dat de verkeersveiligheid op de N212 in het
geding is?

2. Wat heeft de provincie in de achterliggende jaren gedaan om de verkeersveiligheid op de N212 te
verbeteren?
3. Was het College er van op de hoogte dat het dorpsplatform Kamerik en de gemeente Woerden zich
al langer zorgen maakten over de gevaarlijke situatie op de kruising van de N212 met de N405?
4. Vrijwel alle kruisingen op de N212 zijn voorzien van stoplichten en/of een rotonde. Juist op de
twee bovengenoemde kruispunten is dat niet het geval. Is het College bereid om deze twee
specifieke kruispunten zo spoedig mogelijk aan te pakken? Welke termijn en welke
oplossingsrichting heeft het College daarbij voor ogen?
Namens de fractie van de ChristenUnie en hoogachtend,
A.J. Schaddelee

