Woudrichem, 4 oktober 2016
Aan het College van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s – Hertogenbosch
Onderwerp: vragen op grond van artikel 27 van het Reglement van Orde
Betreft: horrorkruispunt N322/Andel

Geacht college,
Graag vragen wij u indringend aandacht voor het horrorkruispunt ter hoogte van Andel. De provinciale
N322 (Zaltbommel-Nieuwendijk) kruist ter hoogte van de dorpen Andel en Giessen de Hoge Maasdijk.
Alleen dit jaar al hebben hier drie ernstige ongevallen plaatsgevonden, waaronder één met dodelijke
afloop en twee met ernstig letsel waar jongeren bij betrokken waren. Wij vragen u met klem samen
met de gemeente Woudrichem na te gaan of hier op korte termijn een rotonde te realiseren is, zodat
voorkomen wordt dat deze gevaarlijke oversteek nog meer slachtoffers eist.
Dagelijks passeren vele tientallen scholieren dit horrorkruispunt. Bovendien is de Maasdijk een
toeristische fietsroute. Dus ook vele toeristen passeren de kruising in het zomerseizoen. De N322
verbindt de snelwegen A2 en A27 met elkaar. Hierdoor en vanwege de aan deze weg gelegen
bedrijventerreinen met veel logistieke transporteurs wordt de N322 druk bereden door vrachtverkeer.
Kortom een gevaarlijke mix van verkeerstromen die elkaar op dit kruispunt treffen.
Tot slot is deze route één van de vier poorten van het Land van Heusden en Altena. En zoals u
ongetwijfeld met ons eens zult zijn dienen voordeur en achterdeur van dit mooie thuis veilig te zijn.
Dit kruispunt staat al vele jaren te boek als gevaarlijk. Reden dat in 2014 een reconstructie heeft
plaatsgevonden. Deze beoogde een veiliger oversteek, zodat fietsers in twee delen kunnen
oversteken. In de praktijk blijkt de gekozen oplossing niet tot een veiliger situatie te leiden. Reden om
opnieuw aan de bel te trekken, middels onderstaande vragen:
1. Bent u met ons eens dat verkeersveiligheid hoog in het provinciale vaandel staat en dat met
name kwetsbare weggebruikers optimale bescherming nodig hebben?
2. Bent u bekend met de situatie ter plaatse?
2a. Zo ja hoe beoordeelt u dit kruispunt?
2b. Zo nee, bent u bereidt zich hiervan persoonlijk op de hoogte te stellen?
3. Bent u bereid om samen met de Gemeente Woudrichem na te gaan of een rotonde ter plaatse
op korte termijn ter realiseren is?
In afwachting van uw constructieve reactie,
Met vriendelijke groet, namens de CDA fractie,
Roland van Vugt

Ankie de Hoon
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Fotograaf: Anja van Beek/FPMB
ANDEL - Op de Hoge Maasdijk in Andel is maandagavond rond 18.45 uur een fietser (89) ernstig
gewond geraakt. Hij is later op de avond in het ziekenhuis overleden.
De man uit Andel stak op zijn fiets de Hoge Maasdijk over en zag daarbij vermoedelijk de auto die
aan kwam rijden over het hoofd. De 37-jarige automobiliste kon de man niet ontwijken. Het slachtoffer
raakte ernstig gewond. Een artsenechtpaar verleende eerste hulp aan de gewonde man. Ook een
traumahelikopter kwam ter plaatse. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan zijn
verwondingen.
ANDEL - Op de Wilhelminasluis is vanmorgen om 09.30 uur een fietser aangereden.
Een automobilist (52) uit Dussen die op de Provinciale weg N322 reed vanuit Giessen reed bij de
kruising Maasdijk, Hooge Maasdijk een fietser aan.
De vrouw (18) reed met hoge snelheid en stak net voor de auto de kruising over op de
Wilhelminasluis. Dat ging niet goed en de jonge vrouw werd aangereden.
Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
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