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ADVIES
1. In te stemmen met de beantwoording van de art. 38 vragen van de VVD Venray over veiligheid en toegankelijkheid
singels voor wandelaars.

B en W Adviesnota
Samenvatting
Op 06 april heeft de VVD Venray aan het college art.38 vragen gesteld over veiligheid en toegankelijkheid
singels voor wandelaars. VVD Venray kreeg hier vragen over van meerdere inwoners.
In bijlage 2 zijn de antwoorden op de vragen gegeven, waarbij de opzet van de oorspronkelijke brief met
vragen is aangehouden.

Beoogd resultaat
Inzicht verschaffen in de verkeerssituatie voor voetgangers langs de singels van Venray, waaruit blijkt dat
er continu gewerkt wordt aan de verkeersveiligheid en toegankelijkheid voor voetgangers.

Argumenten
Zie beantwoording op de vragen.

Risico’s
n.v.t.

Kanttekeningen
n.v.t.

Communicatie
n.v.t.

Financiële gevolgen
n.v.t.

Personele/organisatorische gevolgen
n.v.t.

Juridische gevolgen
n.v.t.

Rechtmatigheid
n.v.t.

Fatale termijnen
n.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming
n.v.t.

Evaluatie
n.v.t.

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief art. 38 vragen VVD Venray over veiligheid en toegankelijkheid singels voor
wandelaars en beantwoording daarvan

Naslagwerk
n.v.t.

Art 38 VRAGEN
Veiligheid en toegankelijkheid singels voor wandelaars

Steeds meer wandelaars in Venray maken het rondje over de singels. Een mooie afstand (5km) voor
een gezonde dagelijkse portie beweging in de buitenlucht.
We zien uiteraard graag dat onze inwoners zich fijn kunnen bewegen en genieten in onze openbare
ruimte. Maar juist die toegenomen populariteit van het wandelen op de singels brengt ook wat
tekortkomingen aan het licht. Juist nu het daar drukker wordt. Voldoen de voetpaden wel?
VVD Venray kreeg hier vragen over van meerdere inwoners. Wij zijn uiteraard zelf gaan wandelen en
kunnen het gevoel van onze inwoners beamen. Het “loopt” niet overal even lekker.
Onze eigen waarnemingen: Het is inderdaad erg druk met wandelaars. De singels hebben op
sommige plekken helemaal geen stoep, met name in de noordoosthoek. Alle wandelaars lopen hier
op het fietspad. Dit doen ze vanuit twee richtingen. Als er dan ook nog fietsverkeer bijkomt leidt dit
tot chaotische en mogelijk gevaarlijke situaties. Op andere plekken is de stoep soms smal of slecht. In
onze ogen kan dit leiden tot gevaarlijke situaties zeker wanneer voetgangers moeten uitwijken voor
wandelaars van de andere kant. Dit uitwijken moet dan gebeuren bijvoorbeeld op het fietspad.
Vragen aan ons college


Is ons College op de hoogte van de toegenomen wandeldrukte op de voet- en fietspaden langs
de singels?
Antwoord: Ja, en we juichen dit in het kader van de gezondheid van harte toe.



Herkent ons College de beschreven situatie op de fietspaden? Vindt ons College deze
acceptabel?
Antwoord: Ja, de situatie is ons bekend



Vindt ons college dat de voetpaden langs de singels overal breed en toegankelijk genoeg zijn?
Zo nee, waar niet, wat kan beter?
Antwoord: Ja, daar waar er voetpaden zijn, zijn deze breed genoeg. Daar waar er geen zijn,
kunnen de voetgangers gebruik maken van de fietspaden. Ook die fietspaden zijn breed genoeg
voor zowel voetgangers als fietsers, mits men over en weer bereid is om rekening met elkaar te
houden.
Uit de laatste inspectie blijkt dat alles voldoet aan de normen. Mochten er klachten zijn over
slechte stukken straatwerk dan onderzoeken we deze en lossen deze waar mogelijk op.
Klachten of meldingen openbare ruimte kunnen gemeld worden op de reguliere manier via
https://www.venray.nl/melding.



Vindt ons College de verlichting op de voetpaden lans de singels overal voldoende om ’s avonds
na de schemering veilig te kunnen wandelen?
Antwoord: Ja, we zijn van mening dat er voldoende verlichting is (afgelopen jaren ook op veel
plekken aangepakt) en zien daar ook een verantwoordelijkheid voor wandelaars en fietsers om

duidelijk zichtbaar te zijn (veiligheidshesjes, lampjes, etc.) en daardoor veilig gezamenlijk deel te
nemen aan het verkeer.


Soms moet je een straat oversteken om het rondje te kunnen maken. Vindt het College dat dit
overal veilig kan en dat er hiervoor voldoende verkeersvoorzieningen zijn?
Antwoord: Nee.
1. Er is een klein knelpuntje op de oversteek met de St. Antoniusstraat, hier ontbreekt een
stukje trottoir, zie ook onderstaande afbeelding links.
2. Van de Westsingel naar de Noordsingel ontbreekt een stuk trottoir, zie ook onderstaande
afbeelding rechts.
Beide locaties worden opgenomen in de planning voor 2021 / 2022.



Is ons College van plan om met een voorstel te komen om de situatie te verbeteren?
Antwoord: Nee. Op dit moment vinden al de voorbereidingen plaats om het rondje Noordsingel
in de noordoosthoek te verbeteren. Nog dit jaar (2021) wordt aan de Noordsingel het laatste
deel van het voetpad voltooid. In komende jaren staat het gedeelte aan de Oostsingel (tussen
Stationsweg en rotonde Noordsingel) op de planning om aan te pakken. Hierna is er een situatie
van een volwaardige voetgangersrondje langs singels.
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Geachte heer Künen,
Onlangs ontvingen wij van u een aantal vragen met betrekking tot de veiligheid en
toegankelijkheid singels voor wandelaars in de gemeente Venray. De beantwoording daarvan vindt
u geïntegreerd met uw vragen in de bijlage van deze brief.
We hopen u met deze beantwoording voldoende op de hoogte te hebben gesteld.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,

, burgemeester

, secretaris

