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Vragen:

De verkeerssituatie op industrieterrein Lage Weide is een vaker terugkerend thema in de 
Utrechtse raad. Ondernemers en bedrijven op het industrieterrein maken zich zorgen over de 
verkeersveiligheid op het terrein en pleiten al meerdere jaren voor verbetering op dit vlak. Dit 
betreft onder andere de fietsroute over de Demkabrug. Daarnaast wordt al langer nagedacht over 
het verbeteren van de fietsvriendelijkheid van het gebied en is er een rapport geschreven waar de 
risico’s op gebied van verkeersveiligheid in beeld zijn gebracht. Ondanks de oproepen van 
ondernemers en een duidelijke analyse van de verkeersveiligheid op het industrieterrein lijkt de 
gemeente hier niet met grote voortvarendheid mee aan de slag te gaan. Gezien het belang dat de 
raad en de gemeente hecht aan het onderwerp verkeersveiligheid leidt dit tot verbazing bij de 
fracties van CDA en D66. Zij hebben de volgende vragen:

1) Bent u bekend met het onderzoek dat is gedaan naar de verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid van Lage Weide?

2) Welke contacten zijn naar aanleiding van dit rapport geweest met ondernemers op Lage 
Weide en haar vertegenwoordigende vereniging Parkmanagement Lage Weide?

3) Deelt u de analyse die in het rapport wordt gemaakt over de verkeersveiligheid op Lage 
Weide?

4) Zo nee, waarom niet? Op welke punten is het rapport onvoldoende, onvolledig of onjuist?
5) Zo ja, welke afspraken zijn gemaakt om werk te maken van de verkeersveiligheid op Lage 

Weide in lijn met dit rapport?

In het rapport worden een negental zogenaamde blackspots genoemd, die op gebied van 
verkeersveiligheid nodig moeten worden aangepakt.1 Eén van deze blackspots betreft de Niels 
Bohrweg, waar recent een ernstig ongeval plaatsvond.

6) Deelt u de mening uit het rapport dat deze blackspots plekken zijn waar de 
verkeersveiligheid structureel verbeterd kan worden?

7) Kunt u ingaan op de verschillende blackspots en de oorzaken voor verkeersonveiligheid op 
deze locaties?

8) Kunt u aangeven welke specifieke maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid hier te 
verbeteren?

9) Welke prioriteit zult u geven aan de aanpak van deze plekken, zodat de situatie op 
verkeersveiligheidsgebied op korte termijn verbetert?

10)Welke mogelijkheden ziet u in combinatie met de eerder aangenomen motie om Lage 
Weide beter bereikbaar te maken met de fiets en het OV?2

1 Zie ook: https://lageweide.nl/bereikbaarheid/verkeersveiligheid/
2 M257, Lage Weide: Werkplek van de toekomst, 15 juli 2021



11)Welke mogelijkheden ziet u om bij het lopende onderzoek naar de fietsverbinding over de 
Demkabrug de aanbevelingen en analyses uit het verkeersveiligheidheidsrapport mee te 
nemen?

12)Op welke manier werkt u samen met de ondernemers en Parkmanagement Lage Weide en 
ondersteunt u de verschillende campagnes om de verkeersveiligheid in het gebied te 
verbeteren?
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