
Vragen en wensen & bedenkingen GBW-fractie 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

Vraag: wat is de hoogte van de fietssubsidie die is aangevraagd bij de provincie, en 
wanneer verwachten we hier een (positieve) reactie op? 

De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van het aangevraagde bedrag. Het 
aangevraagde bedrag is het bedrag dat is gereserveerd voor dit project. In de loop van 
dit jaar verwachten wij een reactie. 

Wens: van het eerste gedeelte van Laan 1940-1945 is het wegdek in slechte staat. 
Wordt dit wegdek ook vernieuwd? En op welke wijze? Wij lezen hier niets over in de 
stukken.

Dit stuk weggedeelte wordt vervangen in het project Nijverheidsweg.  

Bedenking: Het verkeer kan bij variant B vanaf de rotonde,  Laan 1940-45 inrijden. 
Maar hoe komt al dat verkeer dan weer terug (school/kerk)?. Hier is niets over 
opgenomen in de stukken. Is er dan een voorkeursroute, en is deze voorkeursroute 
meegenomen in het participatie/informatie traject m.b.t. de aanwonenden van 
deze route?

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.

Op pagina 5 van de Oplegger verkeersonderzoek Europaweg-Stationsweg West staat 
aangegeven wat er verandert in de verkeersstromen. 

Bedenking: gemeente wijkt af van het advies:  voorkeursvariant A van Keypoint. 
Wat is hiervoor de (heldere) Motivatie?

Dit klopt, de bereikbaarheid is meer gewicht toegekend. Daarnaast heeft het 
aangepaste ontwerp een positieve invloed op de verkeersintensiteit op het gebied ten 
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noorden van de rotonde. 
 

Wens; Het bereiken van de Fiat garage is goed en veilig geregeld. Ter kennisgeving aangenomen. 
Wens; de fietsoversteekplaatsen verhoogd opnemen en snelheid beperkende 
maatregelen nemen.

Is opgenomen in de plannen. 

Bedenking: fietsers vanuit Laan 1940-45 moeten schuin de weg oversteken om 
richting de rotonde te kunnen fietsen. (zie afbeelding 7) Hoe gaan we dit 
verkeerveilig goed regelen?

Gelet op de verkeersintensiteit van gemotoriseerd verkeer en fietsintensiteit is het 
mogelijk om de verkeerstromen te combineren. Dit is mogelijk omdat de fietsers en 
gemotoriseerd verkeer elkaar tegemoet rijden en zodoende in elkaars gezichtsveld te 
zien zijn. 

Wens: fietspad aan beide zijden van Laan 1940-45 maken waardoor de fietsers niet 
schuin tegen het verkeer in de weg moeten oversteken.

De ruimte hiervoor is niet aanwezig en zal ten koste  gaan van groen en 
parkeerplaatsen. 

Bedenking; fietsers ri S’zeel zullen hier rechtdoor fietsen en niet via de 
oversteekplaats en dan linksaf.  (zie afbeelding 9). 

Dit is mogelijk, het is een twee richtingen fietspad. En de keuze is aan fietsers of 
gebruik gemaakt gaat worden van de oversteek of niet. 

Wens; geef de mogelijkheid aan dat de fietsers ri S’zeel rechtdoor fietsen en na de 
verkeersdrempel rechts afbuigen naar Stationsweg. Lijkt volgens stippellijn ook de 
bedoeling, maar wij missen de aanduiding rechtdoor bij 9. (zie afbeelding 10)

Dit wordt overgenomen. Fietsers kunnen kiezen bij 9 of er rechtdoor wordt gereden of 
wordt afgeslagen naar Het Zeeland. 

Wens; maak ter hoogte van de N. Bergsteijnweg een (verhoogde) 
fietsoversteekplaats. Hiermee kunnen fietsers eerder de wijk in ri bv de Wartburg 
en ontlast je de gevaarlijke situatie bij de rotonde.  (zie afbeelding 11)

Dit valt buiten de scope van het project. Gelet op de verkeersveiligheid is het veiliger 
om ter hoogte van een rotonde fietsers over te laten steken. De snelheid van het 
gemotoriseerd verkeer is lager dan in een recht wegvak.

Wens; fietsverbinding (regionaal) vanaf de Pyramide richting Scherpenzeel wordt 
nu onderbroken omdat de fietsers voor de rotonde moeten oversteken, en na de 
rotonde weer terug moeten fietsen. Goede bewegwijzering is gewenst. Hoe wordt 
dit geregeld?

Dit zal worden geregeld door middel van fietsroute bebording. 

Wens; bezie de gehele fietspad structuur zoals nu voorgesteld in de afbeelding 
(fietsers hebben hierin een belangrijke rol) integraal en in samenhang met de 
fietsroute Oost-West waar nog over wordt nagedacht. Nu is hét moment om 
deze twee plannen waarin fietsers een belangrijke plaats hebben te 
combineren. Denk bijvoorbeeld ook aan een duidelijk fietsoversteek plaats ter 
hoogte van de Nico Bergsteijnweg (voor het kantoor van de Notaris) zodat (veel) 
fietsers al eerder linksaf kunnen slaan de wijk in en daarmee de fietsoversteek van 
de rotonde ontlasten. 

Dit valt buiten de scope van het project. Gelet op de verkeersveiligheid is het veiliger 
om ter hoogte van een rotonde fietsers over te laten steken. De snelheid van het 
gemotoriseerd verkeer is lager dan in een recht wegvak.

Wens; in het fietspad zit nu een knik omdat daar een grote boom staat. Verwijder 
de boom en plaats elders één of meer (vervangende) boom of bomen waardoor de 
knik uit het fietspad kan, en fietsers zo rechtdoor mogelijk kunnen fietsen, sluit 
hierbij aan op de wens van onderstaande wens nr. 15 (zie ook afbeelding 14 )

De knik in het fietspad is bewust aangebracht, deze vermindert de snelheid van het 
fietsverkeer en verbeterd zodoende de verkeersveiligheid op de fietsoversteken. Het 
kappen van de boom heeft een negatieve invloed op de groen voorziening.  
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Wens; komende vanuit Laan 1940-45 is een vrij scherpe en smalle bocht in 
fietspad naar links, waardoor de fietsers richting de W. de Zwijgerlaan de kortste 
weg zullen kiezen en dus niet over het fietspad de rotonde zullen oversteken. Deze 
aansluiting moet rechter gemaakt worden! Zie ook onze opmerking bij wens nr. 14. 
(Zie ook afbeelding 15)

Deze bocht voldoet aan de breedte en boogstralen gebruikelijk bij fietspaden. 
Daarnaast heeft deze bocht als doel de snelheid uit het fietsverkeer te halen en 
zodoende de verkeersveiligheid op de fietsoversteken te verbeteren. 

Bedenking: door het instellen van eenrichtingsverkeer bij Laan 1940-45 wordt de 
ontsluiting vanuit Groenewoude verder beperkt, terwijl deze ook een (eerder 
bedachte) functie heeft m.b.t. ontsluiting HGW voor autoverkeer richting de 
rondweg. Het afsluiten van Noord naar Zuid van Laan 40-45 zorgt ervoor dat auto 
een andere route gaan kiezen (gedwongen) en wellicht richting dorp rijden, terwijl 
we ze juist naar de rondweg willen hebben. Eén van de twee ontsluitingen van 
HGW wordt met deze variant om zeep geholpen, en daar staan wij niet achter! 
Welke oplossing heeft men in gedachte voor dit probleem? 

Wens: de fractie van GBW heeft een eenvoudigere en éénduidigere schets 
gemaakt die het fietsverkeer overzichtelijker en veiliger maakt. Zebrapaden zijn 
verplaatst om afsnijden door fietsers te voorkomen, en de routing richting 
Scherpenzeel (rechterzijde van de rotonde) is logischer gemaakt. Uitgangspunt van 
deze schets is wel het in tweerichtingen open houden van Laan 40-45 voor 
autoverkeer, met als doel (basisopzet HGW) vlotte verkeersafhandeling richting 
randweg om sluipverkeer door de wijk en door het dorp te voorkomen. Het is onze 
wens dat deze schets objectief wordt beoordeeld en waar kan wordt ingezet als 
definitieve oplossing voor de gewenste rotonde.

Dank voor het aanleveren van een aangepast ontwerp. Er is naar de inrichting van de 
schets gekeken en daar op zien we de Laan 1940-1945 opengesteld als twee richtingen 
weg. Deze optie van twee richtingen verkeer op Laan 1940-1945 heeft nadelen voor de 
verkeersveiligheid voor fietsers, zoals aangegeven in de Oplegger verkeersonderzoek 
Europaweg-Stationsweg West. Deze verkeersonveiligheids aspecten zullen met de optie 
van twee richtingen gemotoriseerd verkeer blijven bestaan. Gelet op de 
verkeersveiligheid dienen de zebrapaden en fietsoversteken bij elkaar te worden 
gecombineerd. Door o.a. dit aspect is het niet mogelijk om Laan 1940-1945 in twee 
richtingen open te houden. Zoals aangegeven op pagina 5 van Oplegger 
verkeersonderzoek Europaweg-Stationsweg West blijven de verkeersintensiteiten 
beneden de aangeven normen.


