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Geachte heer, mevrouw, 

Op 5 augustus 2014 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over 
verkeersonveiligheid Taurusavenue. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 

Bent u op de hoogte van de recente ongevallen op de Taurusavenue? 

Antwoord: Ja, wij zijn daarvan op de hoogte. 

Vraag 2: 

Bent u het met ons eens dat deze ongevallen deels te wijten zijn aan de onveilige situatie 
met name op de kruising Taurusavenue met de Rijnlanderweg? 
Antwoord: Ja, wij zijn tot de conclusie gekomen dat aanpassing van de kruising noodzakelijk 
is om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Vraag 3: 
Welke mogelijkheden ziet u om de verkeersveiligheid te verbeteren? 

Antwoord: In eerste instantie zijn de bebording, de belijning en de regeling van de 
verkeersregelinstallaties (VRI's) aangepast en zijn er op verschillende plaatsen smileys 
geplaatst. Ook zijn er gedurende langere tijd handhavingsacties gedaan door de politie. 
Omdat de ongevallen aanhouden, zullen wij op korte termijn de middenberm verlagen en 
tijdelijke drempels op alle vier de takken van het kruispunt aanleggen en naar verwachting in 
het voorjaar 2015 de verkeerslichten vervangen door een rotonde. Deze maatregelen zullen 
gedekt moeten worden uit de grondexploitatie Beukenhorst-Zuid. Bij de verdere uitwerking 
betrekken we ook de afwaardering van de Rijnlanderweg; de raad zal hierover nader wordejS 
geïnformeerd. V T / J 
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Vraag 4: 
Welke mogelijkheden denkt u op de betreffende kruising en het wegvak van de 
Taurusavenue tussen Rijnlanderweg en de rotonde bij het treinstation? 

Antwoord: zie vraag 3. 

Vraag 5: 
Op welke termijn kunt u aanpassingen doen aan de kruising om de verkeersveiligheid te 
verbeteren? 

Antwoord: Tijdelijke drempels worden zo snel mogelijk in september aangelegd. Verlaging 
van de middenberm zal naar verwachting ook in september gereed zijn. De aanleg van de 
rotonde heeft meer tijd nodig in verband met grondposities en de noodzaak tot verplaatsen 
van kabels en leidingen rondom het kruispunt. Streven is de rotonde in het 2 e kwartaal van 
2015 gereed te hebben. 

Vraag 6: 
ls het mogelijk dat er een relatie bestaat tussen de hogere verkeersintensiteit, de inrichting 
van de weg, het daadwerkelijke gebruik van de weg en de verkeersonveiligheid? 

Antwoord: Onze analyse is dat met name de inrichting van de kruising en de weg debet zijn 
aan de geconstateerde onveiligheid. Daar zijn de maatregelen dan ook op gericht. Van een 
hogere verkeersintensiteit is vooralsnog geen sprake. Bij het ontwerp van de Taurusavenue 
is uitgegaan van een toekomstige verkeersintensiteit van 20.000 verkeersbewegingen per 
etmaal. Op dit moment zijn dat er 15.000. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris, 
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