
 

 
 
Vragen aan het College van B&W ex. artikel 40 van het Reglement van Orde inzake: 
Autoverkeer in de binnenstad	
Goes, 28 juni 2020 
 
Inleiding 
In een bericht op de facebookpagina van het collectief “Zo Goes” (dd. 24-06-2020, 14:00 uur, 
https://www.facebook.com/317319898850698/posts/671913760057975/?d=n) wordt de 
bezoeker van de pagina gevraagd naar waar hun voorkeur naar uitgaat: een autoluwe 
binnenstad ja of nee. 

In dat artikel valt te lezen dat, volgens de auteur, diverse ondernemers in de binnenstad 
klachten hebben over het autoverkeer in de stad. Aangegeven wordt dat deze ondernemers 
vraagtekens hebben bij bestelbusjes of auto’s die regelmatig, volgens het artikel, nog na 
11:00 uur door de binnenstad rijden. Ook wordt een gevaarlijke situatie aangehaald van een 
auto die bijna een terras op rijdt. De Grote Markt is immers altijd toegankelijk voor verkeer, 
behalve op marktdagen. 
 
Naar aanleiding van het artikel hebben wij de volgende vragen: 
 
Vragen 

1. Zijn de klachten van de ondernemers, zoals genoemd in bovenstaand artikel, bekend 
bij het college? 
 
Zo ja, zijn deze klachten reeds in behandeling genomen? 
 

2. Zijn er, los van de in dit artikel genoemde klachten, al eens eerder klachten ingediend 
over het autoverkeer in de binnenstad en dan met name op de Grote Markt? 
 
Zo ja, hoe zijn die klachten toen afgehandeld? 
  

3. Klopt de stelling dat er minder wordt gehandhaafd op het verbod op verkeer in de 
binnenstad na 11:00 uur, nu de focus ligt op de 1,5m samenleving bij horeca? 

4. Is het college het met D66 eens dat we gevaarlijke situaties met auto’s op de Grote 
Markt (zoals genoemd in het artikel) moeten proberen te voorkomen? 

5. Is al eens gesproken over het autovrij maken van de Grote Markt tussen 11:00 en 
18:00 uur?  
 
Zo ja, wat waren toen de overwegingen om de Grote Markt niet autovrij te maken? 
 
Zo nee, is het autovrij maken van de Grote Markt te overwegen om zo de bezoekers 
van de terrassen meer veiligheid te bieden, zeker nu de terrassen gedurende de 
Corona maatregelen groter zijn? 

 
 
Namens de fractie van D66, 
 
Saskia Verheij, raadslid 
Jeroen van de Merwe, steunfractielid 


