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Onderwerp: Verkeerskundige situatie in de Stuijvenburchstraat 

Het college wordt verzocht de volgende vraag schriftelijk te beantwoorden: 
 
Is het college bereid haar keuze voor het plaatsen van hekken te heroverwegen en in plaats daarvan 
maatregelen te treffen die in overeenstemming zijn met het advies en de wensen van de in de toelich-
ting genoemde partijen? 
 

Toelichting  

De PvdA fractie constateert t.a.v. de verkeerskundige situatie in de Stuijvenburchstraat het volgende: 

 Er is door het college voortvarend geacteerd om de Stuijvenburchstraat te reconstrueren. Dit, na 
vele jaren van plannen maken en gevoerd overleg met de betrokkenen in de gemeente, in het bij-
zonder in de kern Eerbeek. 

 Het resultaat van deze herinrichting mag er zijn, zo vindt de PvdA: de Stuijvenburchstraat en het 
Stuijvenburchplein hebben meer uitstraling gekregen als centrum van Eerbeek. 

 Verkeerskundig gezien is er evenwel geen verbetering bereikt; ergo deskundigen geven aan, dat 
er een zeer onveilige situatie is gecreëerd. Dit komt mede door het niet handhaven van het fout 
parkeren door automobilisten. 

 Het advies dat door de VVN-afdeling Brummen/Eerbeek is opgesteld en het overleg met de OVE 
en de Dorpsraad Eerbeek – Hall hebben niet geresulteerd in een voor alle betrokkenen bevredi-
gende oplossing van de verkeerskundige situatie. Dit blijkt uit ingezonden commentaren van be-
zorgde burgers, de brief van de Dorpsraad Eerbeek- Hall, de OVE en VVN van mei 2017 en re-
centelijk de open brief van de OVE in de Regiobode van november 2017.  

 Eind 2016 heeft het PvdA ombudsteam aan Visio (expertisecentrum voor blinde en slechtziende 
mensen) gevraagd een schouw uit te voeren, in het kader van een onderzoek naar de veiligheid 
van het centrum van Eerbeek voor blinde en slechtziende mensen.  Op 30 januari 2017 heeft het 
ombudsteam het college en de raad de notitie “Veilige openbare ruimte” aangeboden. 

 De oplossing die het college heeft voorgesteld, nl. het plaatsen van hekken, heeft niet de voorkeur 
van de betrokkenen en is niet in overeenstemming met het advies van VVN, OVE en dorpsraad 
Eerbeek – Hall. 
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