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Toelichting
De CDA-fractie heeft op 23 mei 2011 schriftelijke vragen ingediend bij GS die hieronder worden 
beantwoord. 
 

1. Wanneer is het groot onderhoud gepland en wanneer vindt hier besluitvorming over plaats? 
 
Antwoord:

Het groot onderhoud is medio 2012 gepland. Gelijktijdig hiermee kunnen kleine maatregelen die in 
samenspraak met bewoners en de gemeente Wijk bij Duurstede worden afgesproken meegenomen 
worden. Eind 2011 nemen wij hierover een besluit. 
 

2. Heeft het college reeds overeenstemming kunnen vinden over deze zaken in het overleg met de 
gemeente en de bewonersorganisatie die beide zijn betrokken? 
 
Antwoord:
In overleg met de bewonersorganisatie en de gemeente zijn de wensen geïnventariseerd waaronder 
de fietsoversteek, het zebrapad en de kruising met de Gooijersdijk. Wij gaan er vanuit, als de 
wensen door ons zijn uitgewerkt, na de zomer 2011consensus met bewonersorganisatie en de 
gemeente te hebben 



3. Is het college bereid om zo spoedig mogelijk de busbaan op de N229 open te stellen voor 
vrachtverkeer?  
 
Antwoord:

Om de leefbaarheid langs provinciale wegen, waaronder de N227, te bevorderen gaan wij 
medegebruik van busbanen door vrachtverkeer toestaan. Randvoorwaarde hierbij is dat dit niet mag 
leiden tot aanzienlijke verslechtering van de reistijden van het busvervoer. Tevens moet inzichtelijk 
worden of het communicatiesysteem in de lijnbussen die de verkeerslichten aansturen op kruisingen 
ook moet worden toegepast in de vrachtauto’s. Dit kan van belang zijn voor het waarborgen van de 
verkeersveiligheid. Om dit inzichtelijk te maken ronden wij eind 2011 een studie naar het 
medegebruik van de busbaan langs de N229 af waarna wij een besluit nemen.  
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