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Update werkzaamheden Asselseweg
Eind juli heeft Kootwijk Vooruit zich
verzet tegen het verbreden van de
Asselseweg door het aanbrengen van
bermbeton. We hebben een brandbrief
gestuurd en inspraak geëist.
Als reactie op onze brandbrief heeft de
gemeente laten weten dat de
werkzaamheden aan het asfalt wel
doorgaan ivm planning van de
aannemer, maar dat er vooralsnog
geen bermbeton wordt aangelegd
totdat het college en de raad er een
besluit over heeft genomen.
Op 22 augustus is de werkgroep Verkeer en Parkeren en het bestuur van Kootwijk uitgenodigd
voor een gesprek op het gemeentehuis met de wethouder en de betreffende ambtenaren. Tijdens
dit gesprek heeft de werkgroep toegelicht waarom een wegverbreding er wat ons betreft niet
moet komen. Onze argumenten zijn:
1. We zijn niet tegen bermbeton maar tegen de totale verbreding van de weg.
2. Verbreding leidt automatisch tot hogere snelheid. Dit is niet veilig voor verkeer en fietsers
omdat men gevoelsmatig met hogere snelheid kan passeren.
3. De weg ligt midden in een natuurgebied.
4. Het is geen doorgaande weg.
5. We vrezen nog meer sluipverkeer.
6. Het staat haaks op het DOP dat op verzoek van de gemeente door het dorp is opgesteld. In
het DOP staat de opdracht aan de werkgroep: Verkeersluw maken. Doorgaand verkeer
beperken. Snelheid matigen.
7. Er is plan in de maak, samen met de gemeente, om de brink een verblijfsgebied te maken
waar verkeer te gast is. Een verbreding van de toegangswegen staat hier haaks op.
8. Er loopt een onderzoek om doorgaand vrachtverkeer door het dorp te verbieden. Wanneer dit
verbod er komt zal er ook minder doorgaand (sluip)vrachtverkeer over de Asselseweg rijden.
9. Onze eis is dat de weg inclusief bermbeton niet breder wordt dan 460 cm en dat er belijning
op het asfalt komt. Dat is wel een verbreding ten opzichte het huidige asfalt maar door strepen
op de weg is deze optisch smaller. Verkeer kan veilig uitwijken naar het bermbeton.
10. Een smallere weg met veel soorten weggebruikers zoals fietsers en wandelaars zal het
verkeer uitnodigen om juist langzamer te rijden en snelheid te verminderen voor het passeren.
11. In de huidige plannen wordt de berm(beton) onderbroken ter hoogte van huisnummer 25. Dit
achten we zeer onwenselijk vanwege de veiligheid. We willen dat het bermbeton niet wordt
onderbroken.
De gemeente gaat intern overleggen en binnenkort zal de raad een beslissing nemen.
Wat ons vandaag zeer verbaasde is dat de aannemer nu toch al voorbereidingen treft om
bermbeton aan te leggen conform het originele plan waar nog een uitspraak op moet komen.
Naar aanleiding hiervan heeft de werkgroep Verkeer en Parkeren vandaag direct contact
opgenomen met de gemeente.
Deze werkzaamheden aan de berm worden per direct stilgelegd. Begin komende week laat de
gemeente weten wanneer een besluit genomen wordt over de uiteindelijke breedte inclusief
bermbeton van de Asselseweg.
Zodra het besluit met ons is gecommuniceerd zullen we met onze leden overleg hebben om te
reageren op het besluit. We houden jullie op de hoogte!
Werkgroep Verkeer en Parkeren

Jaarkalender Kootwijk Vooruit 2022*
Datum
7 september
24 september
5 oktober
13 oktober
2 november
23 november
3 december
7 december
december
december

Activiteit
Inloop bij het bestuur
Burendag
Inloop bij het bestuur
Wijkplatform
Inloop bij het bestuur
Ledenvergadering
Sinterklaas
Inloop bij het bestuur
Kerstbomen verkoop
Kerstmarkt

Tijd / locatie
19:30 uur De Kamp
n.t.b.
19:30 uur De Kamp
20:00 uur in ’t Hilletje
19:30 uur De Kamp
19:30 uur Kerkendel
n.t.b.
19:30 uur De Kamp
n.t.b.
n.t.b.
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