
 
 

 

 
 
 

MOTIE m.b.t. Fietsveiligheid rotonde Wulk 
 
Motie van de leden J.A. Rottier (SGP), C.L.M. van den Berge (SGP), D. de Clerck (VVD), J.H. Verburg 
(CU) en M.J.A.W. Walraven (GL) 
 
Ontvangen op vrijdag 22 juli 2022 
 
Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 22 juli 2022.  

 
 
Kennis genomen hebbende van:  

• Het Statenvoorstel N673 Zanddijk-Molendijk. 
 

Constaterende dat: 

• In eerdere voorstellen een vrij liggend fietspad Olzendedijk was opgenomen; 

• Gemeente Reimerswaal en Waterschap Scheldestromen hebben besloten dit eruit te halen; 

• Het gedeelte van de zwarte tak waar het over gaat, door de gemeente Reimerswaal wordt 
gerealiseerd; 

• In het huidige voorstel fietsers bij de rotonde Wulk kruisen met vrachtwagens, bestelwagens 
en auto’s;  

• Dagelijks veel scholieren vanuit Yerseke naar Krabbendijke fietsen tijdens de ochtendspits; 

• Tijdens de ochtendspits ook zeer veel vrachtwagens en bestelwagens van de omliggende 
bedrijven de rotonde zullen passeren; 

• Dit tot gevaarlijke situaties kan leiden.  
 
Zijn van oordeel dat: 

• Het provinciaal beleid is om de fietsveiligheid te vergroten; 

• Het verstandig is om d.m.v. de aanleg van een vrij liggend fietspad, fietstunnel of andere 
oplossing, het kruisen van langzaam verkeer (fietsers) en snel verkeer (vrachtwagens, 
bestelwagens, auto’s, etc.) bij de rotonde Wulk te voorkomen; 

• De fietsveiligheid niet kijkt welke overheid wat doet, maar onderdeel dient te zijn van het 
project en onveilige situaties en ongelukken waar kan voorkomen dienen te worden.  

 
Dragen het College van Gedeputeerde Staten op: 

• In samenwerking/overleg met het Waterschap Scheldestromen en de gemeente 
Reimerswaal te onderzoeken of in een plan kan worden voorzien om het kruisen van 
langzaam verkeer met snel verkeer bij de rotonde Wulk te voorkomen;  

• En hierbij een evenredig dekkingsvoorstel te doen vanuit alle drie de partijen. 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
  
J.A. Rottier (SGP)    J.H. Verburg (ChristenUnie) 
 
C.L.M. van den Berge (SGP)   M.J.A.W. Walraven (GroenLinks) 
 
D. de Clerck (VVD) 


