
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het College van B&W van de gemeente Hilvarenbeek 
Postbus 3 
5080 AA HILVARENBEEK 
 
 
Hilvarenbeek, 7 december 2014 
 
 
Betreft: schriftelijke vragen fractie Gemeenschapslijst inzake herbestrating Laarstraat 
Diessen conform artikel 44 van het Reglement van Orde. 
 
 
Geacht College, 
 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.  
De Laarstraat in Diessen is een doorgaande weg die de verbindingsweg is tussen Diessen 
en Biest-Houtakker. Deze straat wordt veelvuldig gebruikt door gemotoriseerd verkeer en het 
eerste gedeelte van deze straat is beklinkerd. Vanwege deze twee feiten is er nu sprake van 
een weg vol met kuilen door de schots en scheef liggende klinkers. Omwonenden noemen 
het een drama om over deze weg te rijden.  
 
In de Wegenwet staat dat de gemeente verplicht is de openbare weg te onderhouden.  
Dat betekent dat de gemeente er voor moet zorgen dat de wegen in goede staat verkeren. 
De gemeente draagt risicoaansprakelijkheid voor schade die burgers oplopen door slecht 
onderhoud van de wegen. De gemeente dient dus een aanvaardbare kwaliteit van haar 
wegen te realiseren. De openbare ruimte is immers het visitekaartje van de gemeente. 
 
De Gemeenschapslijst heeft begrepen dat voorlopig geen (bouw)plannen aan de Laarstraat 
op het Brameco-terrein worden uitgevoerd. Dit mag volgens ons geen reden zijn om de 
herbestratingswerkzaamheden uit te stellen tot na het afronden van eventuele 
(bouw)werkzaamheden.  
 
De fractie van de Gemeenschapslijst heeft naar aanleiding van het bovenstaande dan ook 
de volgende vragen. 
 

1. Is het college op de hoogte van de slechte staat van het eerste gedeelte van de 
Laarstraat? 
 

2. Zo ja, is het college van plan om op korte termijn opdracht te geven de Laarstraat te 
herbestraten? 
 

3. Zo nee, is het college van plan om op korte termijn onderzoek uit te laten voeren naar 
de staat van de Laarstraat en eventuele noodreparaties uit te laten voeren? 
 



 
 
In het kader van de verkeersveiligheid van de N395 zal een extra oversteekplaats aangelegd 
worden, ter hoogte van de Laarstraat. Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen met 
betrekking tot de verkeersveiligheid van de N395 is gebleken dat de realisatie van deze extra 
oversteekplaats ten tijde van de eerste fase reconstructie N395 gepland staat. Deze ‘eerste 
fase’ reconstructie staat gepland voor de periode 2015-2016.  
 
Wij begrijpen dat een gezamenlijke uitvoering van de werkzaamheden effectiever is.  
De Gemeenschapslijst wil graag zien dat de herbestratingswerkzaamheden op korte termijn 
worden uitgevoerd. Voorop moet staan dat de risicoaansprakelijkheid voor de gemeente, als 
gevolg van de slechte staat van het wegdek, zo snel mogelijk wordt weggenomen. Zodat 
persoonlijke en materiële schade, bij weggebruikers, voorkomen wordt.  
 

4. Is het college bereid om toe te zeggen dat de herbestratingswerkzaamheden zo 
spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór het tweede kwartaal van 2015 zullen worden 
uitgevoerd?  

 
 
Graag vernemen wij op korte termijn uw reactie. 
 
Hoogachtend, 
namens de fractie Gemeenschapslijst, 
 
 
 
Irene Jennen. 


