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Masja Prins

Van: Griffie

Onderwerp: FW: Verzoek om fietspad langs Voskuilerdijk en Oud Willaer

 

 

Van: Verzonden: donderdag 10 oktober 2019 14:10 
Aan: Griffie 

Onderwerp: Verzoek om fietspad langs Voskuilerdijk en Oud Willaer 

 
                                                                                                                            

Geachte gemeenteraad van Woudenberg, 

Allereerst wil ik u graag complimenteren met hoe u ondernemers faciliteert in ons buitengebied. Niet alleen de 

agrariërs, maar ook andere bedrijfstakken vinden een plek langs de gemeentelijke wegen als de Voskuilerdijk. Als 

voorbeeld noem ik De Greef Agro-Energy en de overslaglocatie van Outstanding. De praktijk wijst uit dat deze 

nieuwe bedrijven gebaat zijn bij veel transportbewegingen.  

Het is een komen en gaan van vrachtwagens en pakketdiensten die elkaar ook nog eens moeten passeren op de 

Voskuilerdijk, waarbij het onoverkomelijk is dat de bermen gebruikt worden. Het wegdek en de bermen zijn 

inmiddels in erbarmelijke staat, en dan moet de winter nog komen.   

Waar de agrarische transporteurs rekening lijken te houden met hun snelheid en de medeweggebruikers, lijkt dat 

vooral voor de buitenlandse toeleveranciers niet zo gewoon. Regelmatig staan er vrachtauto’s klem tussen de 

eikenbomen. 

Wat mij het meeste zorgen baart, is dat dit landelijke weggetje in het buitengebied ook een belangrijke fietsroute is. 

Basisschoolkinderen moeten tussen dit drukke vrachtverkeer door op school zien te komen. Als ouder vertel je je 

kind dat het beter even in de berm kan gaan staan als er vrachtauto’s willen passeren. Dan zou het fijn zijn als er ook 

een berm is, en niet een 30cm diepe modderpoel die overwoekerd is met takken, bramen en brandnetels.  

Mijn verzoek aan u: 

Wilt u tezamen met uw buurgemeente(s)  middelen beschikbaar stellen om een vrij liggend fietspad te realiseren 

langs de Voskuilerdijk en Oud Willaer richting de fietstunnel? Een zogenaamd schelpenpad zou afdoende zijn. 

Hiermee wordt het fietsverkeer van het vrachtverkeer gescheiden, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.  

Aangezien ik begrijp dat zoiets niet binnen enkele maanden te realiseren is, zou het voor dit moment al een 

verbetering zijn als u overgaat tot het snoeien van de struiken langs de weg, en de diverse schades aan het wegdek 

laat repareren. De kuilen en beschadigingen in de weg slaan inmiddels het stuur uit handen van automobilisten én 

fietsers. Herhaaldelijk zijn er markeringen op het wegdek gespoten, waarbij bij ons als aanwonenden het idee is 

ontstaan dat er reparatiewerkzaamheden uitgevoerd zouden gaan worden. Tot op heden hebben wij daar nog niets 

van gezien, en inmiddels is de toestand van het wegdek zo slecht dat alleen oplappen geen soelaas meer biedt. 

Aangezien mijn verzoek gemeentegrensoverschrijdend is, stuur ik ditzelfde verzoek naar de gemeenteraad van 

Scherpenzeel. Wanneer mijn verzoek vragen oplevert, ben ik gaarne bereid met u af te spreken en e.e.a. ter plaatse 

toe te lichten. 

Hopend op een spoedige reactie verblijf ik, 

Vriendelijke groeten, 

  

 


