
  

 

 
 
 
Vragen op basis van artikel 47 reglement van orde van de gemeente Soest. 
 
Soest, 9 juli 2019. 
 
Geacht college van B en W van de gemeente Soest, 
 
Op de Rademakerstraat in Soesterberg, hebben zich het afgelopen jaar al verschillende ongelukken 
voorgedaan. 
Onlangs was er nog een ongeval ter hoogte van de kruising Rademakerstraat/Kampweg. 
Ook waren er diverse bijna ongevallen of ongevallen waarbij enkel blikschade is ontstaan. 
 
BurgerBelangen Soest-Soesterberg vraagt zich, samen met vele inwoners van Soesterberg, af of dit 
te maken kan hebben met de verkeers-onoverzichtelijkheid van de Rademakerstraat. 

• Het uitrijden van de parkeervakken wordt als onveilig gezien 
• De parkeerplaats voor de bloemenzaak is voor velen een doorn in het oog 

Vaak staat daar een voertuig waardoor er een gevaarlijke situatie kan ontstaan bij het 
uitrijden vanaf de parkeerplaatsen bij de Plusmarkt, 

• Verder constateren we dat het vrachtverkeer op de Rademakerstraat toeneemt, omdat 
men de Rademakerstraat gebruikt als toegang tot andere straten in het dorp of kent men 
niet de omleiding via de Amersfoortsestraat en de Veldmaarschalk Montgommeryweg. 

 
 
Bovenstaande leidt bij ons tot de volgende vragen: 
 

1. Is het college op de hoogte van de oorzaken van de ongelukken? 
Antw. College:  Nee het college is niet officieel op de hoogte van de oorzaken van de diverse 
ongevallen. Wel is het college op de hoogte van de diverse kranten artikelen en de verslagen 
in de diverse digitale media 

2. Vindt het college dat de opstelling van de parkeervakken de meest veilige manier is? 
Antw. College:  Ten tijde van de ontwikkeling Rademakerstraat heeft men deze manier laten 
toetsen en was het niet ongebruikelijk om de parkeervakken zo in te richten. De inrichting 
voldoet aan de verkeersveiligheid.  Wel kunnen we na aanleiding van wel kijken naar de 
huidige situatie 

3. Is het college bereid een veiligheidsdeskundige van de gemeente te laten kijken naar de 
situatie op de Rademakerstraat?  
Antw. College:  Gezien de meerdere ongevallen en de vragen van u zijn we bereid om een 
veiligheidskundige naar deze situatie te laten kijken. Wij zullen de veiligheidskundige vragen 
een onderzoek binnen te doen zodat we een goed beeld kunnen krijgen van de situatie. Na 
dit verslag zullen we kijken naar de mogelijkheden voor een oplossing 
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4. Is het college bereid om het parkeervak voor de bloemenzaak op te heffen om de veiligheid 
te verbeteren? 
Antw. College:  Dit nemen we mee in het onderzoek van de Veiligheidskundige. Na het 
ontvangen van het verslag zullen wij kijken he we hier mee om moeten gaan 

5. Is het college bereid om het doorgaand vrachtverkeer te wijzen op de route via de 
Amersfoortsestraat?  
Antw. College:  Voor zede vraag geld het zelfde antwoord als bij vraag 5. 
 
Aanvulling: Het college is bezig met een voorstel, om ook van de Kampweg een 30 kilometer 
zone te maken. Deze plannen zijn in ontwikkeling. Verder zal er voor het eind van het jaar 
een voorstel liggen in de raad om diverse straten in Soesterberg te herinrichten. 
 

Geacht college wij stellen u deze vragen nog net voor het zomerreces, zodat de veiligheid op en 
om de Rademakerstraat, de aandacht krijgt die het verdient.  
 
Met vriendelijke (bijna) vakantiegroeten namens BBS, 
 
Johan Baks 


