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Priklocatie Moordrecht / verkeersveiligheid / afval oudere mensen

Inleiding
Voorheen was de priklocatie in Moordrecht gevestigd aan het Land voor water in Moordrecht maar
omdat verzorgingshuis Moerdregt moet sluiten, is het nu verplaatst naar het oude weeshuis. De
route er naar toe is echter veel moeilijker te nemen door mensen die slechter ter been zijn. De
fractie van de SP is van mening dat het een stormbaan is geworden om de priklocatie te bereiken.
Ook is de verkeerssituatie aldaar kortgeleden aangepast en er niet veiliger op geworden. Na een
rondwandeling met een bewoner kwam ook nog een ander punt naar voren. Daarom wil de fractie
de volgende stellen.
Vragen
1. Is het college op de hoogte dat de priklocatie van het Groene Hart Ziekenhuis is verplaatst en
dat een groep bezoekers niet goed ter been is?
2. De looproute naar de nieuwe locatie die kort, veilig en met weinig hoogteverschil is via het
park is ook afgesloten, de nieuwe priklocatie zit aan de achterzijde en was via het park
redelijk goed bereikbaar. Nu is het pad aan achterzijde weggehaald en zijn er struiken
geplaatst. Waarom is deze route afgesloten? (zwarte route en plek 1 op bijgaande kaart).
3. Wanneer wordt deze (zwarte) route hersteld?
4. De mensen kunnen via het park lopen maar dit is een enorme klim omhoog en dan moet
men ook weer omlaag maken. (rode en donkergroene route op kaart). Dit pad is ook niet
goed onderhouden. Kan de gemeente kijken om deze route begaanbaar te maken indien de
route uit vraag 2 niet gebruikt kan gaan worden?
5. De routes via de Schielandstraat zijn een klim omhoog via een te smalle stoep. Ook is er een
bord geplaatst op de stoep dat de voorrangssituatie is veranderd. Waarom wordt dit bord
geplaatst op de smalle stoep geplaatst ondanks dater vanaf deze kant geen wijziging is in de
situatie?
6. Boven aan het Westeinde zijn de beiden voetpaden erg smal en de oversteek die er nu is
naar de ingang van het weeshuis is tegenover een straat. De enige oversteek die er was via
een VOP is verwijderd. Waarom is dit zo besloten en heeft er iemand met verkeerskundige
kennis naar gegeken?
7. Waarom is de voorrangssituatie op de hoek westeinde / Dorpstraat aangepast?
8. Is het college van mening dat dit nu veiliger is en dat een bord voorrangssituate aangepast
afdoende is om te waarschuwen?
9. Aan de achterkant van het weeshuis was vroeger een trap naar boven maar deze is ook
weggehaald. Is dit bewust gedaan? (zie op de kaart nummer 6)
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Tijdens de wandeling kwamen we bij de Emmastraat (7) hier stonden voorheen bovengrondse
containers bij de aanleunwoningen. Nu konden we pas 165 meter verder een ondergrondse
container vinden (8) .
10. Klopt dit dat de dichtsbijzijnde container zo ver weg is?
11. Komt er een verbetering of is college van mening dat oude mensen deze afstand kunnen wel
kunnen lopen?
Beantwoording
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Bijlage Foto´s

Voormalig pad achter weeshuis

Looproute Schielandstraat

Beiden stoepen te smal aan het Westeinde, oversteek tegenover ingang is bij straat en enige
veilige oversteek via VOP is weggehaald.
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