
 

 

 

 

 

 

 
Nieuw Vennep, 13 februari 2016 

 
 

 
Betreft: aanvullende schriftelijke vragen betreffende oversteek Waddenweg en 
Deltaweg 

 

Geacht college, 

 

De PvdA-fractie heeft de beantwoording op onze schriftelijke vragen van 4 december 2015 

over de oversteekplaatsen Waddenweg en Deltaweg op 3 februari 2016 ontvangen. 

 

Op 3 februari zijn wij te gast geweest bij een door de gemeente georganiseerde 

informatiebijeenkomst voor de zogenoemde “klankbordgroep” . 

 

Naar aanleiding van deze bijeenkomst en uw eerdere beantwoording hebben wij de volgende 

aanvullende vragen. 

 

1. De wijkraad, de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en het door de gemeente 

ingeschakelde adviesbureau DTV hebben geadviseerd om geen rotonde aan te leggen 

en de fietsers uit de voorrang te halen bij de acht fietsoversteekplaatsen. In uw 

beantwoording geeft u aan dat een wijkraad geen standpunt in kan nemen namens de 

gehele wijk, zonder consultatie van de achterban. U geeft aan dat voor de rotonde en 

een vier van de acht oversteekplaatsen in de voorrang is gekozen omdat daarvoor een 

voorkeur bestond bij de klankbordgroep en tijdens de bewonersbijeenkomst. 

Wij constateren dat de klankbordgroep destijds in wisselende samenstelling twee keer 

bij elkaar is geweest. Tijdens de bewonersavond hebben 21 bewoners zich 

uitgesproken, waarvan 14 voor de rotonde met een viertal oversteekplaatsen in de 

voorrang. 

 

Wij horen alsnog graag van u waarom in strijd met het door de raad vastgestelde 

beleid en tegen het advies van alle geconsulteerde deskundigen en wijkraad in voor 

deze variant is gekozen. 

 

2. Tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep op 3 februari heeft onze fractie 

vernomen dat de voorrangssituatie voor fietsers bij een viertal oversteekplaatsen een 

proef is.  Als de verkeersveiligheid op de oversteekplaatsen niet verbetert, worden 

deze fietsoversteekplaatsen alsnog uit de voorrang gehaald, conform de door de raad 

vastgestelde beleidsdocumenten DIOR 2014 en Duurzaam Veilig.  

 

Wij vernemen graag wat de kosten van deze proef zijn in het geval uiteindelijk 

besloten wordt om de fietsers toch uit de voorrang te halen. 

 

3. Tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep op 3 februari werden adviezen gegeven 

om, uitgaande van de nu voorliggende plannen, de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Het betreft aanpassingen aan de rotonde en een fietsoversteekplaats. Deze adviezen 
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werden enthousiast door de aanwezige ambtenaren ontvangen en worden indien 

mogelijk geïmplementeerd. 

 

Het verheugt ons dat adviezen serieus genomen worden, maar de vraag komt op hoe 

het mogelijk is dat vlak voor de start van de uitvoeringsfase de plannen nog voor 

verbetering vatbaar blijken.  

Wij stellen dan ook voor de plannen nog eens kritisch te laten toetsen op 

verkeersveiligheid door een extern deskundige en horen graag hoe u hier tegenover 

staat. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Fractie Partij van de Arbeid 

 

Willem Klijn 


