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Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 12 oktober 2020 ontvingen wij schriftelijke vragen ex. artikel 40 van de fractie OP inzake:
Oplossen verkeersproblemen bij onveilige rotonde Burgemeester Keijzerweg – Veerweg in relatie
tot de fietsstructuur 2030 binnen het Uitvoeringsprogramma Papendrecht Bereikbaar.
De fractie van OP vraagt het volgende:
Vragen
1. Is het College nog steeds van mening dat de situatie nu eenmaal is zoals
deze is en er niets aan veranderd hoeft te worden (‘er is niets aan te doen,
het is nou eenmaal zo’)?
2. Is het College van mening dat het recente ongeluk met de fietsster een
signaal is dat er nu echt snel gekeken zou moeten worden naar het (fiets-)
veiliger maken van de rotonde Burgemeester Keijzerweg-Veerweg?
3. Wat zijn hieromtrent de concrete plannen van het College?
4. Is het College bereid om ervoor te zorgen dat fiets(st)ers op deze rotonde
alleen nog maar ‘tegen de klok in’ kunnen rijden? Zulks werd overigens al
door onze fractie bepleit tijdens voornoemde Commissie Ruimte van 26 juni
2019.
5. Kijkend naar de planning van het verdergaande onderzoek naar de
fietsstructuur, het uitwerken van de netwerken, het opstellen van
maatregelen, de rapportage, alsmede de verwachte terugkoppeling van de
resultaten aan de klankbordgroep: wanneer komt de nota voor
besluitvorming naar de gemeenteraad?
Antwoorden
1. Een 100% veiligheidsscore in het verkeer is en blijft een utopie. Echter wij
zijn van mening dat deze situatie goed bekeken en beoordeeld dient te
worden op afwijkingen ten opzichte van de richtlijnen. Nog dit jaar voeren we
hiervoor een verkeersveiligheidsaudit uit.
2. Deze locatie heeft reeds langer onze aandacht.
3. Zie antwoord vraag 1.
4. Het antwoord op uw vraag kunnen wij nu helaas nog niet geven. Om een
juiste afweging te kunnen maken is het noodzakelijk te wachten op van de
resultaten van de verkeersveiligheidsaudit.

5. Op basis van het bredere onderzoek selecteren we een aantal locaties waar we een
verkeersveiligheidsaudit uitvoeren. De resultaten hiervan delen wij in 2021 met uw raad.
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