
Technische vraag GBV inzake Ongevallen Blaarthemseweg 
 

Enkele dagen geleden is een plm 70-jarige vrouw die over de Blaarthemseweg thv de 

DeDe dansstudio fietste, ten val gekomen. Ze gaf aan dat ze met haar wiel in de richel in 

het midden van de weg gekomen was en daardoor niet meer kon bijsturen. Op de 

Blaarthemseweg en de Heuvel ligt midden in de weg-as een metalen richel waardoor het 

regenwater wordt afgevoerd. Personeel van DeDe dansstudio kwam terplaatse en 

vertelden dat ze al eerder getuigen waren van valpartijen van fietsers die met het wiel in 

deze richel terechtgekomen waren. De betreffende vrouw heeft breuken aan of bij de 

schouder/sleutelbeen opgelopen. 

 

1. Wordt dit probleem als zodanig herkend, of is bekend dat eerder fietsers zijn 

gevallen en kan daar in dat geval iets aan gedaan worden? 

 

Antwoord: 

Ten eerste heel erg vervelend voor deze mevrouw dat ze gevallen is. Dat is vanuit ons 

als gemeente nooit het uitgangspunt geweest bij de realisatie van het centrum in Zeelst. 

Voor zover bij ons bekend zijn er geen andere gevallen bekend van ongevallen omtrent 

deze “rand” voor de waterafvoer in relatie tot fietsers. Bij de ontwikkeling van het plan in 

het centrum, in samenspraak met de bewoners en ondernemers, is dit concept bedacht. 

Door de afvoer voor water in het midden van de straat te leggen zou het verkeer hier het 

minste last van hebben, daarbij draagt het bij aan een rustig straatbeeld ten opzichte 

van de standaard putjes die normaal worden toegepast. 

 

Niet al te lang geleden is de rand bedoeld voor de waterafvoer aangepast, doordat er 

problemen waren met roestvorming. Hiervoor is een vervangende rand aangebracht. De 

rand is op dezelfde manier aangebracht. Dit zou geen probleem moeten zijn voor fietsers 

of andere weggebruikers. Wij zijn dan ook van mening dat we hier kunnen spreken van 

een samenloop van omstandigheden die hebben geleid dat mevrouw is gevallen. 

 

 


