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Nissewaard, 2 februari 2021 

 

Betreft: schriftelijke vragen verkeershandhaving Eerste Heulbrugstraat 

 

Geacht college, 

Naar aanleiding van de verkeerscontrole op de Eerste Heulbrugstraat en de voortdurende 

parkeeroverlast bij en rond Happy Italy heeft Nissewaard een aantal vragen onder verwijzing 

van artikel 29 van het Reglement van Orde van de gemeente Nissewaard 

Uit meldingen van omwonenden blijkt dat de snelheidsmeters afgesteld staan op 50 km/u, 

terwijl het stuk waar de snelheidsmeters hangen een 30 km/u gebied is. Hierdoor krijgen 

verkeersdeelnemers verkeerde feedback van de meters en worden zij gestimuleerd harder te 

rijden dan de geldende snelheid ter plaatse (zie meegestuurde video).  

1) Zijn de snelheidsmeter wel goed afgesteld om de juiste snelheid te registreren? Zo ja, 

waarom geven de meters dan de verkeerde feedback aan verkeersdeelnemers en 

hoe zuiver is de geregistreerde data hierdoor? Zo nee, is het gemeentebestuur dan 

bereid om deze zo spoedig mogelijk laten afstellen op 30 km/u en de reeds gemeten 

informatie te vernietigen? 

2) Stonden de instellingen bij eerdere metingen in dit gebied wel goed en werd de juiste 

feedback gegeven? Zo ja, kan de gemeente dit aantonen? Zo niet, wat is dan nog de 

waarde van deze metingen? 

Ondanks het verzoek om het foutparkeren aan te pakken blijkt uit meldingen die wij van 

omwonenden hebben ontvangen dat er nog steeds fout wordt geparkeerd bij het afhalen van 

maaltijden bij Happy Italy en de Olijf. Er wordt zelfs geparkeerd op en naast de 

voetgangersoversteekplaats. Dit kan omwille van de verkeersveiligheid echt niet de 

bedoeling zijn. 

3) Hoe gaat het gemeentebestuur hiertegen handhaven?   

4) Overweegt het gemeentebestuur verdere maatregelen om het parkeren op deze plek 

te ontmoedigen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? 

Wij zien de beantwoording van de vragen tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

F.P. (Fred) Seker 
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