
 

 

RAADSVRAAG       
 
Nr: SV 15-47 
 
Datum: 23 april 
 
Vraag artikel 38 Reglement van  
 
Indiener: PvdA Gerjo Goudriaan  
 
 
Onderwerp:   Gevaarlijke kruising Randweg/Middelblok, aanvullend op CDA vragen. 
 
Vragen: 
 
1. Is het college bereid de Provincie te houden aan gedane toezegging omtrent de 
verbeteringen van deze verkeerssituatie?   
2. Kent het college de opvattingen van het voormalige college Ouderkerk hierover en de 
inspanningen die al zijn gedaan richting de Provincie?   
 
 
Toelichting:  
De PvdA maakt zich al vanaf 2013 grote zorgen over de verkeersonveiligheid vooral voor fietsers bij 
Middelblok/randweg. We willen nu niet dat de discussie over veiligheid van dit verkeerspunt overnieuw 
wordt gedaan. We zijn het allang met elkaar eens hierover. Het college was het destijds ook roerend 
eens met de Raad van Ouderkerk. Het gaat hier over doorzetting op de ingeslagen weg van destijds. 
De situatie is iedereen, ook de Provincie, volkomen duidelijk. 
 

19 mei 2014 

De onveilige situatie betreft vooral de fietsers die, komende vanaf het Veerstalblok of de 
Gouderaksebrug, het Middelblok richting Gouderak op willen draaien. Nu is er sprake van een ‘lange 
en onvoorspelbare oversteekbeweging’ die in combinatie met de scherpe bocht en de hellingshoek tot 
gevaarlijke situaties kan leiden. Beter zou volgens het college zijn, fietsverkeer richting Gouderak ter 
hoogte van de oversteekplaats van voetgangers over te laten steken. 

De provincie Zuid-Holland praat toch nog met de gemeente Ouderkerk over de gevaarlijke 
verkeerssituatie bij de aansluiting van het Middelblok op de Zuidwestelijke Randweg. Eerder had de 
provincie laten weten geen mogelijkheid voor verbetering te zien omdat de situatie al optimaal zou 
zijn.  

Aan de commissie VROM vertelde wethouder Theo Segers dat er toch nog met de provincie, 
verantwoordelijk voor de N207/Zuidwestelijke Randweg, wordt gesproken over een alternatief dat al 
eerder door de gemeente was aangemeld. 
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Ondertekening college: 
 
 
Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,  
de secretaris,                 de burgemeester, 
 
 
 
mw. mr. M. Plantinga                mr. T.P.J. Bruinsma  
 


