
Barendrecht, 3 november 2021

Betreft: Schriftelijke vragen veiligheid provinciaal fietspad langs de Talmaweg

Geacht college,

Het provinciaal fietspad langs de Talmaweg wordt goed gebruikt door heel veel Barendrechters op de 

fiets, scooter en brommer. Ook wandelen er regelmatig mensen in de berm. Geregeld wordt er op het 

fietspad, volgens omwonenden, te hard gereden met gemotoriseerde voertuigen. Dit gebeurt 

voornamelijk in de avonduren en in het weekend. 

Waar de Talmaweg aansluit op de Dorpsstraat ligt een onoverzichtelijke bocht. In de 

gemeenteraadsvergadering van 26 januari 2021 is hier door onze fractie nog aandacht voor gevraagd. 

De wethouder Verkeer gaf toen aan dat door beter snoeiwerk de bocht overzichtelijker kan worden 

gemaakt. 

Daarnaast zijn er recent rond het provinciale fietspad paaltjes weggehaald, waardoor nu 

automobilisten over het provinciale fietspad kunnen rijden. Door dit alles maakt EVB zich zorgen over 

de veiligheid van dit fietspad. En onze fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Kunt u aangeven of er recent boetes of waarschuwingen voor te hard rijden en/of rijden 

zonder licht op het provinciaal fietspad zijn uitgedeeld? Zo ja, hoeveel boetes en 

waarschuwingen zijn dit? Zo nee, waarom niet?

2. Zoals gezegd werd in de gemeenteraadsvergadering van 26 januari van dit jaar aangegeven dat

beter snoeiwerk zou zorgen voor meer overzicht in de bocht van het fietspad. Kunt u aangeven

hoe vaak hier nu sindsdien gesnoeid is? Worden er nog andere maatregelen getroffen om deze

bocht overzichtelijker te maken?

3. Sinds enkele weken zijn de paaltjes op het fietspad, die moeten voorkomen dat automobilisten

van de Paddeweg over het provinciale fietspad naar de Talmaweg en vice versa kunnen rijden 

weggehaald (zie foto’s 1 en 2). Sindsdien zijn er al een aantal keer bijna-ongelukken tussen 

automobilisten en fietsers geweest. Waarom zijn deze paaltjes weggehaald? En wanneer dit 

een beleidskeuze is geweest, op welke wijze is er dan gezorgd voor het waarborgen van de 

veiligheid van gebruikers van het fietspad? Kunt u ook aangeven wanneer de paaltjes worden 

teruggeplaatst? 

4. Sinds enkele maanden zijn ook de paaltjes bij het fietspad van de Talmaweg richting de 

Concertweg weggehaald (zie foto 3). Dit heeft als gevolg dat ook hier automobilisten gebruik 

maken van het fietspad. Ook dit zorgt geregeld voor onveilige situaties. Bent u bereid om hier 

snel paaltjes terug te plaatsen?  
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5. Bent u ten slotte bereid om de medewerkers van Toezicht en Handhaving te vragen om in de 

avonduren en in de weekenden ook wat vaker langs het provinciale fietspad langs de 

Talmaweg te rijden om mogelijke onveilige verkeersituaties te beoordelen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer. 

Woordvoerder op dit dossier is ons raadslid Marcel Hazebroek.

Fractievoorzitter           : lennartvdlinden@echtvoorbarendrecht.nl   /  Tel: 0643910704
Fractiesecretaris          : dickheijboer@echtvoorbarendrecht.nl         / Tel: 0640217356

Postadres                     : Echt voor Barendrecht (EVB), Boeier 135, 2991 KH Barendrecht
Internet                         : www.echtvoorbarendrecht.nl  /  www.facebook.com/echtvoorbarendrecht / 
https://twitter.com/EVBdrecht
Email                            : info@echtvoorbarendrecht.nl    
    
Girorekening                : IBAN: NL06 INGB 0006 0917 06 / BIC: INGBNL2A
KvK-nummer                : 58127100

1

mailto:lennartvdlinden@echtvoorbarendrecht.nl
mailto:info@echtvoorbarendrecht.nl
http://www.facebook.com/echtvoorbarendrecht%20/
http://www.echtvoorbarendrecht.nl/
mailto:dickheijboer@echtvoorbarendrecht.nl


Foto 1: Overgang fietspad Paddeweg/Talmaweg       Foto 2: Fietsovergang vanuit de Talmaweg

Foto 3: Fietspad Talmaweg/Concertweg
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