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MBT de mobiliteitsvisie:

- Is de laan van Ouderenzorg niet beoogd als doorfietsroute?
Dit klopt, de Laan van Ouderzorg is in de mobiliteitsvisie aangemerkt als lokale fietsroute.

- Op de Vossiuslaan ligt geen zebrapad meer. Bewoners hebben te horen gekregen dat 
voetgangers toch al voorrang zouden hebben. Enkele vragen hierover:
Bedankt voor uw opmerkzaamheid. De mobiliteitsvisie is een beleidsplan op hoofdlijnen. Hierin 
worden geen maatregelen op detailniveau beschreven. Uw vraag met betrekking tot de 
Vossiuslaan heeft daarom geen directe relatie met de mobiliteitsvisie.     

o Is het niet zo dat voetgangers alleen voorrang hebben op een “erf”  INCLUDEPICTURE  
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Nee, dit is niet correct. Een voetganger heeft geen voorrang op een erf. Alle 
weggebruikers moeten elkaar de ruimte geven. Voetgangers kunnen over de volle breedte 
van de straat verblijven, lopen en spelen.   
De Vossiuslaan is ingericht als erftoegangsweg (ETW) volgens de CROW-richtlijnen voor 
een 30 km/u zone. De wegcategorisering wordt bepaald in de mobiliteitsvisie. 
Een erf (15 km/u) en een ETW (30 km/u) hebben beiden hun eigen inrichtingskenmerken 
en voorrangsregimes. De nadere uitwerking van deze regimes is terug te vinden in de 
wegenverkeerswet.

o Waarom wordt opnieuw voor deze oplossing gekozen, terwijl we er op de Vronkenlaan na 

veel gesoebat op zijn terug gekomen?
Conform het beleid moet een weg worden ingericht volgens de landelijke CROW 
inrichtingskenmerken. Hierin staat dat alle kruispunten gelijkwaardig moeten zijn 
vormgegeven. De eenduidige vormgeving draagt bij aan de veiligheid en herkenbaarheid. 



Een zebrapad (VOP) geeft expliciet voorrang aan de voetganger. Dat gaat in tegen het 
Duurzaam Veilig gelijkwaardigheidsprincipe. Hierdoor ontstaat een verwarrend beeld voor 
de weggebruiker. Een weggebruiker verwacht geen zebrapad binnen een 30 km/u zone. 
Gevolg is schijnveiligheid voor de voetganger.
Het snelheidsregime van de Vossiuslaan was 50 km/u en is nu 30 km/u. De lagere 
voorgeschreven snelheid vergroot de oversteekbaarheid van de weg. Een zebrapad is 
daarmee overbodig. 

o In het stuk wordt aangegeven dat 30km zones geen lange rechte stukken zouden moeten 

hebben, dat heeft de Vossiuslaan wel. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
Een lang recht stuk kan inderdaad snelheid verhogend werken. Echter zijn in de 
Vossiuslaan conform de CROW-richtlijnen op elk kruispunt snelheidsremmers (plateau) 
toegepast. Ter hoogte van de sportschool is daarnaast de wegas versprongen om de weg 
optisch te verkorten.     


