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Boxtel, 2 januari 2019 
 
 
Betreft:  Vragen ex artikel 37 RvO,  klachten over pakketdiensten 
 
Geachte leden van het College, 
 
 
Graag vragen wij conform artikel 37 RvO uw aandacht voor het volgende. 
 
De SP-fractie heeft klachten binnengekregen van bewoners van de 

Baanderherenweg over het rijgedrag van chauffeurs van auto's en busjes van 

pakketdiensten. Het blijkt dat de auto's en busjes regelmatig over de stoep rijden en 

daar dan ook kort parkeren om vervolgens pakketten af te geven. Volgens bewoners 

leidt dit tot verkeersonveilige situaties, met name voor fietsers en voetgangers. Het 

gaat daarbij bijvoorbeeld om auto's/busjes van UPS, DHL, Post.nl en GLS, aldus 

bewoners. Onlangs maakte het televisiejournaal melding van de toegenomen 

landelijke verkeersonveiligheid veroorzaakt door busjes van pakketdiensten die over 

stoepen rijden en parkeren en die te hard door wijken scheuren om snel hun 

pakketten te kunnen afgeven. Het ligt in de rede om te veronderstellen dat dit 

gevaarlijke rijgedrag ook in andere wijken gebezigd wordt. We hebben daarom de 

volgende vragen: 

 

1. Bent u op de hoogte van deze problematiek? 
2. Hebben bewoners hierover klachten doorgegeven bij de gemeente? Zo ja, vanuit 

welke straten of buurten? 
3. Wat hebt u met deze klachten gedaan? 
4. Bent u het met ons eens dat het college een grote verantwoordelijkheid heeft met 

betrekking tot het realiseren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in buurten 
en wijken? 
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5. Welke maatregelen gaat u nemen om een einde te maken aan dit onwenselijke 
rijgedrag en de verkeersonveiligheid? 

 
 
Wij gaan er van uit u met dit schrijven voldoende en naar behoren te hebben 
geïnformeerd en zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie van de SP 
 
 
 
 
Dave van de Ven, 
Fractievoorzitter  


