
Vragen VVD-fractie inzake herinrichting kruispunt Europaweg Stationsweg-West Laan 1940-1945
Raadscommissievergadering van: 06-05-2020

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen

 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij

 Gebruikt u a.u.b. voor ieder onderwerp  een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen 

opslaan

Vraag Antwoord

U gaat laan 1940-1945 eenrichtingsverkeer maken, variant B, en dat van zuid naar 
noord als inrijrichting.

Dit is correct. 

Het onderzoek geeft aan dat er sprake blijft van een conflictsituatie als men de 
Laan 40-45 gaat oprijden. Is dat correct?

Dit is correct. Door het eenrichtingverkeer blijft het conflictpunt, richting de Laan 1940-
1945 bestaan. Het conflictpunt vanuit Laan 1940-1945 wordt opgeheven.   

Heeft u onderzocht om het eenrichtingsverkeer de andere kant op 
eenrichtingsverkeer te creëren 

Dit is onderzocht, dit is verkeersonveiliger. Zie tweede alinea pagina 5 Oplegger 
verkeersonderzoek Europaweg-Stationsweg West.   

Heeft op deze wijze de automobilist niet meer overzicht over de situatie. Zie antwoord hierboven.

In uw onderzoek geeft u ook aan dat gedurende een week er 4 bijna aanrijdingen 
waren, waarom deze situatie handhaven? Dit omdat u kiest voor variant B

Op de fietsoversteek Laan 1940-1945 /Stationsweg West waren 2 bijna aanrijdingen, 
deze situatie wordt door middel van de drempels verbeterd.  

Waarom kiest u ervoor dat bereikbaarheid, variant B, boven veiligheid gaat, variant 
A

Er is gekeken naar het gehele gebied ten noorden van het kruispunt Stationsweg West-
Europaweg. Daar ontstaat een grotere toename van het autoverkeer bij een volledige 
afsluiting en neemt het aantal mogelijke conflictpunten toe. Dit is onwenselijk gelet op 
de verkeersveiligheid in het gehele gebied. Indien er alleen gekeken wordt op de 
fietsoversteek Laan 1940-1945 /Stationsweg West is er inderdaad sprake dat er wordt 
gekozen voor bereikbaarheid i.p.v. verkeersveiligheid. Echter indien naar het groter 
gebied wordt gekeken is de verkeersveiligheid meer gediend bij het 
eenrichtingsverkeer.   

Is het niet zo dat dat door er nu eenrichtingverkeer van te maken de bewoners 
(groene woud) gedwongen worden om via Nijverheidsweg en Nico Bergsteijnweg 
de doorgaande weg te gaan zoeken.

Dit klopt, dit is weergegeven op pagina 5 Oplegger verkeersonderzoek Europaweg-
Stationsweg West.   

U geeft alleen aan dat de verkeerdruk dit zou moeten aankunnen, welk onderzoek De verkeersdruk van de straten kan dit aan. Dit is aangeven op pagina 5 Oplegger 



Vraag Antwoord

item verwijst daarna? verkeersonderzoek Europaweg-Stationsweg West.   

Er door deze constructie druk zal komen op de uitrit Nico Bergsteijnweg naar 
Stationsweg West.

Dit is correct.  

Is dat onderzocht? Door het in stellen van eenrichtingsverkeer veranderen verkeersstromen op de 
omliggende straten. Deze straten en kruispunten kunnen het verkeer verwerken zonder 
dat er enige significante vertraging ontstaat. 

Zijn de bewoners geraadpleegd over de verhoogde verkeerdruk op de 
Nijverheidsweg en de Nico Bergsteijnweg

Het participatieproces zal bestaan uit het informeren van de omgeving over het project, 
De mogelijkheden tot participatie en het aanbrengen van veranderingen zijn beperkt,  
gelet op de ruimtelijke mogelijkheden binnen het plangebied en verkeerstechnische en 
verkeersveilige oplossingen beperkt. De variant van eenrichtingsverkeer op Laan 1940-
1945, is mede gebaseerd op de  input gegeven door bewoners tijdens de 
veiligheidsavonden. 

Een participatietraject is alleen zinvol als er onderdelen aanwezig zijn waarop gestuurd 
kan worden en veranderingen kunnen worden aangebracht. Dit is in dit project niet het 
geval. Via de reguliere procedure van het verkeersbesluit (recht op bezwaar) is de 
mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen is gewaarborgd. Daarbij opgemerkt dat het 
treffen van een verkeersmaatregel, waar in dit geval verkeerstromen door veranderen, 
als een normale maatschappelijke ontwikkeling moet worden beschouwd, waarmee een 
ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor 
rekening van deze betrokkenen dient te blijven.
Belanghebbenden zijn nu niet geraadpleegd maar worden later door middel van 
communicatie geïnformeerd over de plannen.

Wat was hun reactie? Zie hierboven.

Indien geen betrokkenheid is geweest, gaat u dit nog doen? Zie antwoord hierboven. 

Zijn bewoners geïnformeerd over de verhoogde intensiteit van de opgang Nico 
Bergsteijnweg naar de Stationsweg? 

De bewoners zijn niet geïnformeerd. Het is een normale maatschappelijke ontwikkeling 
dat de verkeersdruk kan toe en/of afnemen op een straat. Daarnaast is via de reguliere 
procedure van het verkeersbesluit (recht op bezwaar) de mogelijkheid om bezwaar aan 
te tekenen gewaarborgd.

Wat was hun reactie? Zie hierboven.

Indien geen betrokkenheid is geweest, gaat u dit nog doen? Zie antwoord hierboven.   

Een conclusie die wij trekken uit het onderzoek is dat de hoeveelheid fietser die in 
de fout gaan groot is.

Dit is correct. 



Vraag Antwoord

Hoe denkt u dat fietser zich beter gaan houden aan de regels met de advies 
variant?

Door de weginrichting inclusief de fietspaden neemt het aantal foutief rijdende fietsers 
af. Het is door de twee richtingen fietspaden rondom de rotonde niet meer mogelijk om 
foutief te rijden. 

Gaat u extra borden plaatsen om de fietser te wijzen op de juiste rijrichting? Zie hierboven. 

Omdat er vanaf de stationsweg wel de laan 1940-1945 opgereden kan worden 
blijven gevaarlijke situaties hier aanwezig. 

Op welke wijze kunt u de automobilist beter attenderen op deze situatie? Door het instellen van eenrichtingsverkeer op Laan 1940-1945 wordt het aantal 
mogelijke conflictpunten op het kruispunt gehalveerd. Het conflictpunt, waarnaar wordt 
verwezen, is een normalitere verkeerssituatie. Het zicht is goed en de verkeerssituatie  
wijkt niet af van andere vergelijkbare verkeerssituaties. Zodoende is niet te stellen dat 
deze verkeerssituatie onveiliger zou zijn dan andere vergelijkbare verkeerssituaties.  

Gezien het onderzoek is het geen optie om niks te doen als het gaat om de 
automobilist te attenderen.

Zie hierboven.

Denkt u hierbij aan borden, verlichting, verkeersvlakken? Zie hierboven.


