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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over de 
afsluiting Assumburg

Verzenddatum

1 5 MF| 2019

Geachte heer, mevrouw,

Op 15 april 2019 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over de afsluiting 
Assumburg. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
De PvdA vraagt het college nogmaals om de praktijk van de huidige routes op veiligheid voor 
met name de fietsers te bekijken.
Zoals u weet kiest de fietser voor vaak de kortste weg en niet altijd voor de meest veilige weg. 
Ook als dat tegen het verkeer ingaat. Wat dus ook zeer frequent gebeurt.

Antwoord:
Per 26 maart 2019 is Assumburg afgesloten en de omleidingsroute ingegaan. Zoals is toegelicht 
in de brief van 19 maart 2019 aan de bewoners en de raad (met kenmerk 3002974) geven wij 
tijdens de afsluiting en omleiding extra aandacht aan de verkeerssituatie in de buurt. Naar 
aanleiding van tips en vragen van de bewoners hebben wij bijvoorbeeld al actie ondernomen op 
een deel van de omleidingsroute. Bij Hamelenburg/Klunderburg is een doorsteek die fietsers 
nemen over de stoep, dichtbij woningen, tijdelijk aangepast op verzoek van en in samenspraak 
met de bewoners.

Vraag 2
De PvdA verzoekt het college de huidige omleidingsroute op verkeersveiligheid voor fietsers te 
controleren en zo nodig deze route bij te stellen. Waarbij nadrukkelijk de situatie bij de rotonde 
wordt meegenomen.

Antwoord:
Bij het instellen van de omleidingsroute zijn veiligheid en bereikbaarheid voor met name de 
fietsers voorop gesteld. Tegelijkertijd moet de omleidingsroute passen in de bestaande situatie. 
De huidige route is zo optimaal mogelijk. Een onderdeel van de route is de genoemde rotonde.
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Op deze rotonde nemen fietsers niet altijd de juiste route. Dat is helaas al langer de praktijk. 
Het gebruik van de rotonde door fietsers in de verkeerde rijrichting is onwenselijk, aangezien 
deze rotonde hier niet voor is ingericht. Het is echter niet altijd te voorkomen. Het ophangen 
van een smileybord bij de rotonde om autobestuurders te wijzen op hun snelheid bij het 
aanrijden van de rotonde is al opnieuw ingepland. Wij trachten de inzet van de smiley naar 
voren te halen en blijven de situatie monitoren.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,


