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Veiligheid fietsers op traject Eversbergweg - Boomcateweg 

Geacht college, wethouder Beintema in het bijzonder en collega raadsleden, 

Hellendoorns Onafhankelijke Partij spreekt zijn zorg uit over de veiligheid van fietsers die 
vanaf de Eversbergweg over het kruispunt van de Grotestraat naar de Boomcateweg willen 
oversteken en visa versa. 
De maatregelen die een normale fietsverbinding tegengaan zijn het gevolg van de 
werkzaamheden, die alhier plaatsvinden voor het Combiplan. 

Eén van de detailleerde beschrijvingen, die we mochten ontvangen van wat een fietser op dit 
traject tegenkomt staat hieronder beschreven: 

Doordat het fietspad langs bouwbedrijf Stegeman gesloten is voor fietsverkeer worden deze 
omgeleid via het fietspad aan de overzijde (Toyota Konijnenbelt). Daardoor komen fietsers 
bij de Boomcateweg op de verkeerde weghelft terecht, daar ligt dan ook direct het probleem 
en de zorg. Fietsers, vooral jeugdige hebben veel moeite de snelheid van de auto's te 
bepalen uit beide richtingen. Ze steken over en schatten de situatie verkeerd in. Ik heb het 
op centimeters gelukkig net goed zien gaan. Het is wel wachten op een ongeval. 

Is hier al aandacht voor? Het fietspad aan de kant van Stegeman ligt ook al erg lang open, 
moet hier geen spoed achter gezet worden? Anders een tijdelijke oversteekplaats 
misschien? 

Deze zorg delen wij en wij roepen u dan ook op direct maatregelen te nemen die de 
veiligheid van onze inwoners op dit verkeersknelpunt aanzienlijk verbeteren. 
We hopen dat u de suggesties, die in bovenstaand stuk beschreven staan betrekt bij uw 
afweging maatregelen te nemen. 

Graag zien we uw reactie voor 10 februari 2011 via de digitale snelweg verschijnen. 

PS Een reactie op papier achten wij niet wenselijk, evenals een papieren 
ontvangstbevestiging is dit volgens ons verspilling van de kosten. Liever zien we dat u deze 
kosten besteed aan de post wegenonderhoud 

Met vriendelijke groeten, 

Johan Stuut 
Fractievoorzitter Hellendoorns Onafhankelijke Partij 


