gemeente Bunnik

ANTWOORDENNOTITIE

Aan:

De leden van de gemeenteraad

Van:

Het college van burgemeester en wethouders

Datum:

21 november 2017

Onderwerp: Trottoir Langstraat (Bunnik)

Aanleiding
De fractie van P21 heeft op 9 oktober jl. een schriftelijke vraag gesteld over de inrichting van de Langstraat (kern Bunnik). De strekking daarvan is in feite een verzoek om de trottoir aan de noord-oostzijde
van de weg op twee plaatsen te verbreden, zodanig dat mensen niet over de rijbaan hoeven te lopen. De
vraag is nu gesteld omdat recent is begonnen met onderhoudswerkzaamheden waarmee, zo is de veronderstelling, dit gecombineerd kan worden.
Algemeen
Goede voorzieningen voor voetgangers zijn belangrijk. Dat is in het algemeen zo en in een gemeente met
relatief veel ouderen al helemaal.
De onderhoudssituatie van de het trottoir aan de zuid-westkant van de Kampstraat-Langstraat was niet
goed meer. Boomwortels drukten de trottoirtegels omhoog. Dat was inmiddels zover dat wij het niet langer
verantwoord vonden onderhoud langer uit te stellen. Daardoor is er binnenkort aan één zijde weer een
goed doorlopend voetpad.
Het trottoir aan de noord-oostzijde ligt er beter bij en blijft daarom buiten het onderhoud. Het probleem hier
is dat het trottoir op sommige plaatsen te smal om over de hele lengte als trottoir bruikbaar te zijn. Dat
heeft te maken met particulier eigendom kort op de rijbaan. Tegelijkertijd is de rijbaan met 5,00m al vrij
krap. Om die reden is het niet eenvoudig het trottoir te verbreden: dat vergt of aankoop van stukjes particulier eigendom, of het versmallen van de rijbaan.
Mogelijkheden voor verbetering
Op zich is het verbreden van het trottoirs een begrijpelijke gedachte. Maar zoals gesteld is het verbreden
van het trottoir in dit geval een eenvoudige maatregel. Een verbreed trottoir gaat onvermijdelijk ten koste
van de parkeerstrook en/of de rijbaan. Het versmallen van de parkeerstrook is hier niet mogelijk (die is al
minimaal en verder versmallen levert een onbruikbare parkeerstrook op). Ook de rijbaan is met 5,00m niet
overdreven breed. Kortom, eerst zal beoordeeld moeten worden of het wenselijk is de weg te versmallen
over minimaal enkele tientallen meters en zo ja, dan vergt dat ook aanpassing van de afwatering (aanpassen van het afschot van de weg, verplaatsen van straatkolken).
Voor de korte termijn is het belangrijk dat door het onderhoud aan de zuid-westzijde weer een goede,
doorlopende looproute aanwezig is. In het kader van de nu lopende onderhoudswerkzaamheden kan het
trottoir aan de noord-oostzijde niet verbreed worden.
Wij zullen later deze vraag in de reguliere afweging voor toekomstige reconstructies meewegen.
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