
 

 

Boxtel, 7 november 2015 
 
Vragenhalfuurtje: Signalen serieus nemen en Burgakker snel aanpakken! 
 
Geacht College, 
 
We hebben ons al vaker druk gemaakt over de nieuwe bestrating in de Burgakker. Een 
minder goed begaanbare weg is een kwalitatief slechte, onveilige en bijna onbegaanbare 
weg  geworden. U bent er volgens ons niet in geslaagd om bereikbaarheid, veiligheid, 
cultuurhistorie en monumenten met elkaar in balans te brengen. Ook belangrijke 
voorzieningen aan de Burgakker zijn slechter bereikbaar geworden door de nieuwe 
bestrating! 
 
Wat ons nu het meeste tegen de borst stuit is uw weinig pro-coöperatieve houding om tot 
snelle oplossingen te komen. Niet echt MeewerkendBoxtel! In uw persbericht jammert u 
vooral dat het huidige signaal over de verkeersveiligheid en onbegaanbaarheid u niet bereikt 
heeft tijdens het inspraaktraject, maar u zegt met weinig woorden ook meteen dat u er 
voorlopig ook niks aan gaat doen. Letterlijk staat er namelijk “Indien er op grote schaal 
sprake is van ernstige hinder in de toegankelijkheid van de Burgakker kan het college 
besluiten aanpassingen aan de bestrating door te voeren”. 
 
Wij vragen ons af hoeveel baby’s er uit de kinderwagen moeten vallen, hoeveel peuters uit 
de buggy en hoeveel mensen er uit hun scootmobiel moeten vallen, alvorens u tot actie 
overgaat. En dus erkent dat wat er nu in ligt een mislukking is. Want dat er iets moet 
gebeuren op korte termijn is voor niemand een vraag; alleen blijkbaar nog voor u! 
 
Daarom hebben wij de volgende vragen: 

1. Is bij het inspraaktraject nadrukkelijk het gehandicaptenplatform betrokken, en zo ja 
wat hebt u met hun advies gedaan? 

2. Zijn de issues bereikbaarheid voorzieningen en veiligheid gebruikers in het advies 
van de monumentencommissie nooit aan bod geweest? 

3. U stelt dat alleen toegankelijkheid van de Burgakker een reden kan zijn om 
aanpassingen door te voeren; waarom is veiligheid van onze burgers – met name de 
kwetsbare doelgroepen als kinderen en gehandicapten - geen criteria? 

4. Bent u bereid om zo spoedig mogelijk adequate maatregelen te treffen om de 
veiligheid te vergroten - en dus de kans op ongevallen te verkleinen - en de 
bereikbaarheid van de voorzieningen aan de Burgakker te verbeteren? 

 
Wij verwachten dat u snel tot actie overgaat ook al is dat zuur van het verspilde geld, maar 
de veiligheid van onze burgers en de bereikbaarheid van de diverse voorzieningen in de 
Burgakker zijn belangrijker voor ons dan uw prestige met dergelijke onveilige en slecht 
begaanbare keien. 
 
Wij vertrouwen erop dat uw verstand zegeviert en dat u snel tot actie overgaat! 
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