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Schriftelijke vragen
Onderwerp : Bermverharding voormalige gemeente Sint Anthonis
Indiener(s) : Jan van Riet en Marcel van den Elzen (Team Lokaal) en 

Astrid Bannink (LPG)
Datum : 8 november 2022
Portefeuillehouder : Wethouders Antoinette Maas en David Sölez
Nummer vragen : RIS 2022-V-81

Inleiding
Naar aanleiding van berichtgeving in de Gelderlander hebben wij opgevraagd wat de 
plannen van de voormalige gemeente Sint Anthonis waren voor bermverharding van 
wegen. Uit de via de griffie ontvangen informatie (zie bijlage) concluderen wij dat er op 
5 september 2017 een presentatie is geweest over een onderzoek naar 
bermverharding met daarin ook benoemd de De Quayweg. Er is destijds 1 miljoen euro 
beschikbaar gesteld om met het prioriteitenlijstje te beginnen met de voorgestelde 
maatregelen. Wij weten echter niet in hoeverre deze maatregelen ook allemaal zijn 
uitgevoerd en of het budget van 1 miljoen daarvoor toereikend was.

Vraag 1
a. In hoeverre zijn de destijds genoemde maatregelen uitgevoerd; welke maatregelen 

zijn er uitgevoerd, en wanneer? 
b. Was het budget toereikend?

Vraag 2
Wat zijn in de gemeente Land van Cuijk de plannen voor bermverharding en hoe 
worden daarin de prioriteiten gesteld?

Vraag 3
Verder vragen wij ons af hoe u de negatieve verkeersveiligheidsaspecten van 
bermverharding, met name snelheidsverhoging meeneemt in het beleid. Soms kan het 
beter zijn om aan de zijkant van de huidige weg ribbels te frezen zodat deze smaller 
wordt. Het gaat er uiteindelijk om dat de snelheid en gebruik van de weg past bij de 
betreffende weg. 
Hoe gaat u om met de negatieve verkeersveiligheidsaspecten van bermverharding?

Vraag 4
Landelijk is er een verkeerskundigen discussie over gebiedsontsluitingswegen (GOW) 
zoals de De Quayweg en de bijpassende snelheid indien de inrichting niet aan sluit bij 
80 km/uur. Het kan dus misschien beter zijn om deze en andere wegen tegen het licht 
te houden in relatie tot GOW 30 en GOW 50 wegen.
Wat is uw visie hierover?
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Bijlagen:
a. Presentatie verstevigen wegbermen commissie 5 september 2017;
b. Verslag commissie Sint Anthonis 5 september 2017.


