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In de nota circulatie wordt de Torenwacht een wijkweg met maximumsnelheid van 30 km per uur. 
Tegelijkertijd wordt de Vronkenlaan als wijkweg met een maximumsnelheid van 50 km per uur 
aangewezen. 

D66 heeft hierover een aantal vragen:

- Hoe verhoudt het voorstel voor de Torenwacht zich tot het uitgangspunt dat wegen waarop lijnbussen 
rijden een maximumsnelheid van 50 km per uur krijgen? En als het voor de Torenwacht toch een goede 
keuze is, die geen gevolgen heeft voor de OV-voorzieningen, waarom kan dezelfde keuze dan niet voor de 
Vronkenlaan (stuk tussen de twee schoolzone’s) gemaakt worden? Dat is immers een veel korter stuk 
(slechts 200 meter), wat leidt tot veel minder vertraging voor het OV.
Antwoord: De weg is abusievelijk aangegeven als 30km/u weg. Dit is onjuist, ook juist om de redenen die 
u noemt (OV-route en hulpdienst-route). De weg dient een wijkweg50 te zijn. Wij zullen dit aanpassen in 
de nota en haar figuren.
 
- Betekent de omvorming van de Torenwacht tot wijkweg 30 dat de inrichting van de weg ook verandert? 
Wat betekent dit dan voor de huidige fietsstroken, de voorrangskruisingen, de 
zebrapaden/oversteekplaatsen, etc.? 
Antwoord: Gelet op het antwoord van vraag 1, is deze vraag beantwoord uitgaande van wijkweg50. De 
inrichting van deze weg zal inderdaad aangepast worden conform de inrichtingskenmerken uit de nota’s. 
Een kenmerk van wijkwegen is bijvoorbeeld dat de fietsstroken breder zullen worden. Voor de 
voorrangsregels wordt aangesloten bij de landelijke inrichtingskenmerken van het crow. Dit om 
verwarring, en daarmee onveiligheid en ongelukken, te voorkomen.

- Betekent de inrichting van de Vronkenlaan tot wijkweg 50 met het oog op OV en hulpdiensten dat de 
huidige versmallingen rond de schoolzones gaan verdwijnen? Wat betekent deze keuze daarnaast voor 
de huidige fietsstroken, de voorrangskruisingen, de zebrapaden/oversteekplaatsen, etc.? 
Antwoord: Nee. De basis inrichting van de Voorhoflaan (maar dit geldt voor alle wijkwegen) is conform de  
inrichtingskenmerken zoals opgenomen in de nota. Daar waar school-thuisroutes deze weg (of andere 
wijkwegen) kruist zullen we extra attentie verhogende maatregelen nemen om de school-thuisroute veilig 
en duidelijk te maken. Dit kunnen bijvoorbeeld versmallingen zijn, midden eilanden of Julie materiaal(de 
gekleurde paaltjes etc. die reeds in de schoolzones staan om deze te markeren). In de verdere uitwerking 
wordt dit nader bepaald. De overige benoemde inrichtingselementen (fietsstroken, kruisingen, 
zebrapaden) worden ook in deze verdere uitwerking nader bepaald. Voor bijvoorbeeld de fietsstroken is 
nu wel reeds aan te geven dat deze ruimer worden (ten koste van de rijloper). Dit is juist een van de 
kenmerken van een wijkweg. 


