
 
 

Mondelinge vragen over het Poelplein in combinatie met indiening motie 

Voorzitter, 

“D66 is van mening, dat de kwetsbare verkeersdeelnemers, fietsers en voetgangers, 
…. te weinig aan bod komen. De doorstroming van het autoverkeer prevaleert en het 
beschikbare budget wordt ook nog eens uitgesmeerd over een extra rotonde bij het 
Stadskantoor.”  De overwegingen om geen fietstunnels aan te leggen waren 
voornamelijk van financiële aard. Maar daarnaast zijn er ook verkeerskundig beslist 
nog alternatieven mogelijk.”  

Ik citeer dit uit onze bijdrage aan het debat over de keuzes voor de rotondes 
Poelplein en andere, die in december 2016 aan deze raad zijn voorgelegd.  

In november 2017 hebben wij dat nogmaals onder uw aandacht gebracht: 

Citaat uit de motie: 

“verzoekt het college om voor de rotondes Poelplein en Stadskantoor tenminste een 
ontwerp met fietsverkeer in één richting aan de gemeenteraad voor te leggen”. 
Einde citaat. 

De fractie van D66 heeft zich al in de ontwerpfase zorgen gemaakt over de 
verkeersveiligheid op deze rotondes. Er is onvoldoende rekening gehouden met de 
kwetsbaarheid van fietsers en het geringe overzicht voor automobilisten bij de 
nadering van deze rotondes. Die zorg hebben wij nog steeds. 

Helaas heeft nu afgelopen maandag een aanrijding plaatsgevonden. Wij betreuren 
dat. Al jaren hanteert de gemeente in Goes het verkeersveiligheids-motief om te 
streven naar “nul” vermijdbare verkeersslachtoffers. 

Daarom allereerst enkele vragen aan de portefeuillehouder: 

1. Bent u bekend met de signalen van onveiligheid op de betreffende rotondes, 
zoals die in de PZC vandaag en gisteren zijn gerapporteerd? 

2. Bent u het met ons eens, dat de aanrijding van afgelopen maandag behoort tot 
de categorie vermijdbare ongevallen? 

3. Bent u het met ons eens, dat op kortetermijnmaatregelen nodig zijn om de 
verkeersveiligheid op het tracé van de spoortunnel te verbeteren? 

4. Op welke termijn mogen we maatregelen van de gemeente verwachten? 

Om onze verontrusting te laten leiden tot spoedige verbeteringen en concrete 
maatregelen dienen wij bovendien bijgaande motie in. 

Pieter Romijn 


