‘s-Hertogenbosch, 20 januari 2016
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 43 van het Reglement van Orde
Betreft: meldwijze onhandige verkeerssituaties

Geacht college,
Recent ontvingen wij bijgevoegde foto’s van de afrit 23 (Stampersgat) langs de Rijksweg
A17. Op deze foto’s is te zien dat de doorgetrokken streep het automobilisten op de linker
rijstrook onmogelijk maakt om afrit 23 te bereiken, wat zorgt voor onhandige
verkeerssituaties.

Het CDA heeft daarom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:
1. Is deze verkeerssituatie bij het college bekend?
2. Is bij het college bekend of zich in onze provincie vaker onhandige verkeerssituaties als
deze voordoen?
3. Kan het college er zorg voor dragen dat de onhandige verkeerssituatie bij afrit 23 langs
de Rijksweg A17 (Stampersgat) vóór 1 maart 2016 wordt oplost, bijvoorbeeld door de
wegbelijning aan te passen?
Het CDA is van mening dat het geen taak van de provinciale politiek moet zijn om via
schriftelijke vragen dit type ‘ongemakken’ aan de orde te stellen. Brabanders zouden dit zélf
moeten kunnen doen: per telefoon, e-mail of anderszins.
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Op dit moment blijkt het echter voor veel inwoners van onze provincie onduidelijk waar en op
welke wijze zij een onhandige verkeerssituatie als die bij Stampersgat kunnen melden, met
als logisch gevolg dat zij zich wenden tot de politiek.
4. Is het college het met het CDA eens dat Brabanders, meer en beter dan nu het geval is,
zelf in de gelegenheid moeten worden gesteld om dit type ongemakken c.q. problemen
aan te kaarten bij de overheid en verwante organisaties?
5. Wil het college vóór 1 juli 2016 met een voorstel komen dat het voor Brabanders
duidelijker én eenvoudiger moet maken om dit type ongemakken (over verkeerskwesties,
maar wellicht ook over andere onderwerpen) te melden bij de verantwoordelijke
instanties?
6. Indien ja, wil het college in dit voorstel veel nadruk leggen op communicatie, zodat zoveel
mogelijk Brabanders er hun voordeel mee kunnen doen?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér
bedankt.
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Ankie de Hoon
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