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Betreft: onderhoud en conditie Prof. Brandsmaweg te Nagele

Geachte heer Wassink,

Graag willen wij, als gezamenlijke bewoners en als bestuur van onze buurtvereniging, middels dit
schrijven met klem aandacht vragen voor de conditie van onze weg. Al jaren is dit een punt van zorg, 
waardoor wij de afgelopen jaren vele malen contact hebben gehad met de kantonnier over de
conditie van onze weg.

Op 11 maart 2020 hebben wij een eerste bezoek gebracht aan uw wethouder Simonse en John Ekkel
om dit onderwerp te bespreken. De Prof. Brandsmaweg is een weg van slechts 3 meter breed. De

afgelopen jaren is de bedrijvigheid aan onze weg enorm toegenomen. De vestiging/uitbreiding van
bedrijven heeft ervoor gezorgd dat er steeds meer (zware) verkeersbewegingen zijn. Er zitten veel
gaten in het asfalt en de berm is in een hele slechte conditie. Dit zorgt voor een zeer onveilige situatie
voor fietsers, voor kinderen die naar school fietsen en voor passerend verkeer is de situatie in de
natte maanden heel vervelend. Aan onze weg wonen veel jonge kinderen en de Prof. Brandsmaweg
is onderdeel van de Boerenlandroute, een veelgebruikte fietsroute van onze provincie. De conditie
van onze weg is met haar vele gaten en slechte berm echt geen visitekaartje.

Onze weg stond voor 2020 op de planning voor onderhoud. Echter hebben wij het verzoek aan
wethouder Simonse en de heer Ekkel gedaan of het mogelijk is om gelijk bermbeton aan te brengen.

Gezien de werkzaamheden die in onze omgeving plaats zouden vinden, hebben wij ons constructief
opgesteld een aangegeven bereid te zijn te wachten tot 2021 als er dan gelijk bermbeton zou worden
aangebracht. Hier werd door beide heren positief op gereageerd. Nu echter weer geluiden van
bezuinigingen opgaan, vrezen wij de voortgang van het onderhoud en de plaatsing van bermbeton.

Wij hopen middels deze brief duidelijkheid te krijgen over te ondernemen stappen van de gemeente
om de veiligheid en representativiteit van onze weg te waarborgen.

Met vriendelijke groet,
Namens allle bewoners van de Prof. Brandsmaweg, 

, voorzitter Buurtvereniging Titus


