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Beschadiging Koevoortseweg

Geacht College,

In december heeft er een reconstructie van de Koevoortseweg in Lennisheuvel 
plaatsgevonden. In het midden is er een strook asfalt verwijderd en die plek is ingenomen 
door een rammelstrook van kinderkoppen van een kleine meter breed. Deze rammelstrook 
ligt bovendien ook nog eens een 10 centimeter hoger dan het bestaande asfalt. Hierdoor is 
over een lengte van + 100 meter de – voorheen in goede staat verkerende – Koevoortseweg 
in onze ogen zonder noodzaak en volstrekt overbodig door de gemeente aangepast.

Naar onze mening is met deze reconstructie enerzijds de verkeersveiligheid niet gediend en 
anderzijds zijn er kosten gemaakt welke niet nodig waren. Dat laatste leidt tot onbegrip 
waarbij in één adem de ontbrekende daadkracht in de noodzakelijke aanpak van de 
Brede Heide genoemd wordt. Voor die aanpak  hebben wij en de bewoners al jaren moeten 
smeken en steeds werd vermeld dat er geen geld voor is. Dit terwijl niet ter discussie stond 
dat de Brede Heide in een zeer slechte toestand verkeerde. Ten aanzien van 
verkeersveiligheid lijken de fietsers nu ingezet te gaan worden als snelheidsremmer daar de 
“ruggengraat” zich niet leent voor berijding. Voor deze fietsers een duidelijke verslechtering 
van hun veiligheid. 
Daar komt nog bij dat de “ruggengraat” ons inziens geen makkelijke plek is om sneeuw te 
verwijderen en gladheid te bestrijden.

Naar wij vernomen hebben zijn er ook plannen om het huidige resultaat van de 
Koevoortseweg te kopiëren op andere plekken in het dorp, waarbij de Mijlstraat, ter hoogte 
van Den Engel genoemd wordt. Die plek leent zich daar volgens ons overigens niet voor, 
gezien de beperkte breedte van de weg en het gegeven dat Den Engel nagenoeg op straat 
staat. We willen toch niet dat de prachtige restauratie beschadigd wordt doordat we de 
Mijlstaat ook gaan beschadigen op die plek?

Daarom hebben wij de onderstaande vragen:
1. Klopt het dat de plannen voor de reconstructie van de Koevoortseweg in overleg met 

het kerkdorp gemaakt zijn?
2. Is de huidige uitvoering ook in overeenstemming met de vooraf gemaakte plannen?
3. Is er vooraf een verkeerskundig advies gegeven over de huidige uitvoering en zo ja, 

hoe luidde die?
4. Welke redenen lagen ten grondslag aan de recent uitgevoerde reconstructie?
5. Bent u met ons van mening dat de huidige uitvoering geen verbetering is voor de 

verkeersveiligheid op de Koevoortseweg?
6. Klopt het dat u van plan bent om op meerdere plekken dezelfde reconstructie uit te 

voeren? En zo ja, ook op de hoek bij Den Engel?
7. Bent u bereid om de huidige uitvoering te evalueren met de bewoners van 

Lennisheuvel alvorens andere straten op dezelfde manier uitgevoerd gaan worden. 
Dus afhankelijk van opgedane  ervaringen en signalen te bezien of dezelfde 
uitvoering op meerdere plekken in Lennisheuvel nog wel gewenst is?

BALANS hecht aan verkeersveiligheid, welke naar onze mening geweld aan is gedaan met 
de recente gemeentelijke beschadiging van de Koevoortseweg. De huidige uitvoering 
klakkeloos kopiëren achten wij onverstandig in het kader van verkeersveiligheid en we 
vermoeden dat de financiën die met deze achteruitgang gemoeid zijn op betere wijze ingezet
kunnen worden in het prachtige kerkdorp.
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