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Geachte raad,

Inleiding 
Door de ChristenUnie is een vraag gesteld over het kruispunt Vissersweg/Dammenweg N57 te 
Goedereede. Het kruispunt is in beheer en onderhoud van Rijkswaterstaat district Zee en Delta. 
De voorrang op het kruispunt wordt geregeld met verkeerslichten. In beide richtingen oost/west 
zijn flitskasten aanwezig. Deze flitskasten registreren rood licht negatie en overschrijding van de 
maximale snelheid. 

In de brief wordt aangegeven dat weggebruikers het niet duidelijk vinden dat de maximale snelheid 
op het kruispunt teruggebracht wordt naar 50 km/h. Er wordt verzocht om een betere signalering 
aangezien er heel veel weggebruikers verbaliseerd worden (gemiddeld 170 per dag). 

Beantwoording
Bebording
Op 21 februari jl zijn we in overleg getreden met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft in eerste 
instantie aangeven dat de bebording langs de N57 voldoende is. De weggebruiker passeert  
tweemaal een verkeersbord met daarop 50 km/h. Ondanks de bebording worden er toch nog veel 
weggebruikers bekeurd aldaar. We hebben aangedrongen op een verkeersbord met daarop een 
signalering dat er geflitst wordt bij een overschrijding van de maximale snelheid en roodlicht 
negatie. In de tussentijd is het dossier naar een andere collega binnen Rijkswaterstaat 
overgedragen..
Op maandag 25 juni zijn er verkeersborden geplaatst met daarop het symbool dat er geflitst wordt 
bij een overschrijding van de maximale snelheid als het negeren van roodlicht. 
Helaas zijn de verkeersborden niet opgehangen conform afspraak tussen gemeente en 
Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft inmiddels opdracht gegeven aan de aannemer dat de 
verkeersborden verhangen moeten worden. De verkeersborden komen nabij de flitskast te hangen 
in tegenstelling tot de huidige plaats (200 meter verder).

Snelheid
Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat ze aan het onderzoeken zijn of de snelheid op het kruispunt 
verhoogd kan worden naar 80 km/h zoals dat op veel plaatsen in het district het geval is. Dit 
onderzoek kan nog enige tijd in beslag gaan nemen aangezien ze met een eventuele 
geluidsoverschrijding te maken krijgen wanneer de maximale snelheid wordt verhoogd van 50 
km/h naar 80 km/h.
Zodra we hier informatie over verkrijgen zullen we hierover communiceren. 
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Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,
secretaris, burgemeester,
W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman
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