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Onderwerp: Wijziging centrumafsluiting, veiligheid bezoekers en winkeliers in het geding?!
Er zijn plannen om de centrumafsluiting van Ede te wijzigen. Op dit moment wordt de centrumafsluiting gerealiseerd met deels eenvoudige paaltjes en pollers (beweegbare palen, in vaktermen ook
bollards genoemd, deze term zal ik in dit document dan ook hanteren). Het plan is om deze fysieke
barrière te vervangen voor een camerasysteem.
De SGP heeft grote bewaren tegen deze wijziging en wel om de volgende redenen:
De bollards zijn ooit bedoelt om het verkeer naar het centrum te reguleren. Het was ook een zichtbare
obstakel voor bestuurders van voertuigen: hier kom ik echt niet in, tenzij geautoriseerd. Door
terroristische aanslagen hebben bollards (zogenaamde crash rated bollards) een extra functie
gekregen: het eventueel tegenhouden van voertuigen die met geweld een gebied willen binnenkomen.
Door het gebruik van camera’s wordt de fysieke obstakel opgeheven èn kan iedereen met een voertuig
het winkelgebied in. Achteraf (!) krijgt de niet geautoriseerde bestuurder een boete.
Daarnaast is extra inzet van BOA’s (op kosten van gemeente Ede) mogelijk nodig. De BOA’s moeten de
camerabeelden gaan beoordelen, daar een rapportage van maken, deze rapportage sturen zij dan naar
het CJIB in Leeuwarden, het CJIB stuurt de boete vervolgens naar de bestuurder en Den Haag
(Rijksoverheid) incasseert het geld.
De conclusie luidt dus, dat het geheel er absoluut niet veiliger op wordt voor bezoekers èn winkeliers
in het winkelgebied. Trouwens, het rammen van winkelpuien in het winkelgebied wordt hierdoor
eenvoudiger en de kans hierop ook groter.
Wat wij ons wèl kunnen voorstellen is, dat bollards gecombineerd worden met beveiligingscamera’s.
Hierdoor is er naast de aanwezigheid van fysieke obstakels ook zicht op de in- en uitgangen van het
winkelgebied.
Tot slot nog een opmerking: de huidige paaltjes en bollards voldoen nu al niet om voertuigen te weren
die opzettelijk (met geweld, waarbij voertuiggewicht en voertuigsnelheid bepalend zijn) het
winkelgebied in willen komen. Het zijn namelijk niet gecertificeerde obstakels, zonder enige adequate
crash rating. Daarnaast zijn er op dit moment zwakke punten aan de randen van het winkelgebied,
waardoor voertuigen met kwaadwillenden het winkelgebied toch in kunnen komen. Dat alleen al zou
onderzocht moeten worden.
Wij vragen het college op korte termijn te komen met een reflectie op bovengenoemde
stellingname.

