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Voortgangsbrief inzake motie fietspad Splinterlaan

Geachte leden van de Raad,

Op 29 maart heeft u in uw vergadering de motie "vreemd aan de orde van de dag
Spanjaardsbrug" behandeld. ln deze motie roept u het College op om het fietspad
tussen de splinterlaan en de spanjaardsbrug veiliger te maken. Het college heeft
toegezegd hier actie op te ondernemen. Met deze brief willen wij u hierover
informeren.

De betrokken wethouder en ambtenaren zijn op locatie geweest, hebben de situatie
bestudeerd en hebben ook met omwonenden gesproken. Tijdens dit locatie bezoek
is geconcludeerd dat de situatie verkeerskundig en juridisch juist is, maar ook dat
een aantal kleine maatregelen mogelijk zijn. Deze maatregelen richten zich op de
automobilist die vanaf de Spanjaardsbrug komt en moeten helpen met het
voorkomen dat deze automobilisten het fietspad op rijden.

De belijning op het wegdek van de kruising zal worden aangepast waarmee de bocht
richting de Z'rjldijk wordt geaccentueerd. Daarnaast zal niet alleen aan de
rechterkant van het fietspad maar ook aan de linkerkant varn het fietspad bebording
worden geplaatst. Deze bebording aan de linkerzijde zit meer in de zichtlijn van de
automobilist en die wordt daarmee geattendeerd op het fietspad. De combinatie
van maatregelen helpt de automobilist om fouten te voorkomen.

Deze maatregelen worden binnenkort uitgevoerd. Het College stelt voor om eerst
het effect van deze maatregelen af te wachten voordat zwaardere, en kostbare,
maatregelen worden onderzocht.
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Daarnaast is ook ter sprake gekomen of aanvullende bebording, bijvoorbeeld een
gesloten verklaring (C06), geplaatst kan worden. Dit is onderzocht en het is niet
mogelijk om andere bebording (aanvullend)te plaatsen op een fietspad dat is

aangegeven met een G12a bord. Het G12a bord heeft namelijk al een verbod voor
motorvoertuigen in zich. Volgens RVV1990, artikel 10.1 mag een motorvoertuig zich
niet bevinden op een fietspad dat is aangegeven met een G12a bord. Dit bord is

evenwel nodig om het gedeelte aan te kunnen wijzen als een bromfietspad. De

bebording welke aan de linkerzijde wordt geplaatst zal dus een G12a bord zijn.

Na het aanbrengen van de bovengenoemde maatregelen, de belijning en bebording
aan de linkerzijde, zal het College de situatie enige tijd monitoren. Hierbij zal zowel
de veiligheidssituatie worden gemonitord (vinden er ongevallen plaats), als ook
klachten/vragen vanuit de bewoners en gebruikers. Op basis hiervan zal een advies
gegeven worden of aanvullende zwaardere, en kostbare, maatregelen overwogen
moeten worden.
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