
 

 

 

MOTIE 

art. 36 RvO  

 

Voorstelnummer 21-021 / agendapunt 23.m.1 

 

Onderwerp: Aanbrengen led verlichting Koestraat 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 28 januari 2021 

 

De raad, 

gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat: 

- Middelburg veilig moet zijn voor fietsers 

- de verkeerssituatie bij de Koestraat/Kalverstraat onoverzichtelijk is  

- de fietsers richting de Hoogstraat schuin de Koestraat over moeten steken 

- deze fietsers achterom moeten kijken of er een auto aankomt 

- een bus ( rijdende richting de Hoogstraat), die stopt bij de officiële bushalte in de Koestraat, met 

zijn achterkant bovenop het einde van dit fietspad staat 

- er een plan is om de verkeerssituatie Kalverstraat/Koestraat te veranderen 

- de schuine fietsoversteekplaats in dit plan geheel verdwijnt 

- er de eerste jaren geen financiële middelen bij de gemeente zijn om dit plan uit te voeren 

van mening dat 

- in Middelburg de fiets op nummer 1 staat 

- er bij deze oversteekplaats nogal eens te hard gereden wordt 

- er nu toch iets moet gebeuren om de verkeersveiligheid te verbeteren 

- er beter brandende led verlichting kan worden aangebracht langszij de schuine 

fietsoversteekplaats 

- deze led verlichting een waarschuwing inhoudt voor alle weggebruikers 

- Van led verlichting een bewezen signalerende werking uitgaat die verkeersdeelnemers er op attent 

maakt om op te passen 

- hierdoor minder gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. 

- deze led lampen een levensduur hebben van minstens 10 jaar 

 

verzoekt het college: 

1. Het aanbrengen van led verlichting langs de schuine fietsoversteekplaats over de Koestraat 

2. Deze te bekostigen uit de begroting verkeer en vervoer code 60641 of 64517 of 64526  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie van 

CDA,   LPM,   Christenunie, 

Bert Kollen  Vera Barentsen  Willemien Treurniet 

 

Groenlinks,  VVD,   SP,   D66,  

Leny van den Heuvel Raquel Jimenez  Huib Ghijsen  Rob van Eijkelenburg 

 


