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Soort vraag      0    Schriftelijke vraag aan college 

x    Vraag voor het vragenhalfuurtje  
0  Interne vraag voor de griffie  

 s.v.p. één hokje  aankruisen 

 
Gewenste  vorm van beantwoording   0    Schriftelijk  

x    Mondeling tijdens de raadscommissie      
         van 1 maart 2017 
0 per mail *  
      s.v.p. één hokje  aankruisen 

De vraag is Openbaar / Niet openbaar   
Doorhalen wat niet van toepassing is 

 
Onderwerp: Verkeerssituatie Kanaalweg / Oude Trekweg 
 (s.v.p 1 vraag per formulier)  

 

 
Vraag: 
 
De laatste tijd bereiken ons opmerkingen over de verkeerssituatie in de Koningsbuurt. Onlangs is 
Harlinger Belang met een aantal bewoners door de wijk gelopen. Een kleine greep uit de 
opmerkingen: 
  
Ondanks een paar drempels, wordt op de Kanaalweg overduidelijk sneller gereden dan is toegestaan. 
Zeker op drukke momenten van de dag levert dit verkeersonveilige situaties op. Denk in dit kader aan 
schoolgaande kinderen ’s ochtends of mensen die ’s avonds een ommetje met hun hond maken. 
 
’s Avonds is de bocht van de Kanaalweg naar Oude Trekweg bovendien gehuld in duisternis. En dat 
terwijl voetgangers hier juist op de weg moeten lopen, omdat er geen voetpad aanwezig is. 
 
En het voetpad dat er langs het meest oostelijke deel van de Oude Trekweg wel ligt, wil de gemeente 
juist weghalen. Een deel hiervan ligt al geruime tijd open gebroken. Dit alles niet alleen tot 
teleurstelling van omwonenden, maar ook van andere bewoners van de wijk en wandelaars die 
hiermee een ommetje in de wijk kunnen maken. 
 
Kortom, met name op de verkeerssituatie in het oostelijke deel van de Koningsbuurt is nogal wat aan 
te merken. Is het college bereid met de bewoners in gesprek te gaan en samen met hen tot passende 
oplossingen te komen? 
 
 
 

 
 

(niet invullen, dit wordt intern geregeld) 
Afdoening door: 
Datum ingeboekt: 
Uiterste afdoening datum: 
Corsanummer:  

 
* Schriftelijke vragen worden in principe ook schriftelijk (per brief) beantwoord  


