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LPL is door meerdere inwoners benaderd met klachten over de situatie op het wegstuk 
tussen de Splinterlaan en de Spanjaardsbrug. 
Deze situatie wordt nog steeds als gevaarlijk beschouwd en er zijn regelmatig valpartijen 
en bijna aanrijdingen, omdat automobilisten dit stuk illegaal als sluiproute gebruiken. Op 
onze eerdere vragen werd geantwoord dat er het asfalt ter plekke zou worden opgeruwd 
zodat er minder valpartijen zouden plaatsvinden. Inwoners klagen nu echter vooral over 
het feit dat er automobilisten zijn die deze route gebruiken terwijl dat verboden is. 
 
Vraag: 
Wat gaat het college doen teneinde autoverkeer onmogelijk te maken op deze 
sluiproute? 
Antwoord: De definitieve oplossing is inmiddels vastgesteld door uw raad, namelijk 
het afsluiten van de Spanjaardsbrug. Zodra dit geeffectueerd is, is er geen verkeer 
meer waarvoor deze illegale route aantrekkelijk is.  
In de tijd totdat dit gerealiseerd is, is het College van mening dat het niet wenselijk 
is om extra maatregelen te nemen. In 2019, bij de besluitvorming om het fietspad 
om te vormen zoals het er nu ligt is uitgebreid onderzoek verricht naar de 
(on)mogelijkheden van verschillende maatregelen. In dit onderzoek is ook een week 
lang met een camera geteld om hoeveel overtredingen het gaat. Uit dit onderzoek 
komt dat het om enkele auto’s per uur gaat en minimaal is tijdens de drukste 
periode van fietsers. Ook concludeert het onderzoek dat er geen grote conflicten 
zijn tussen de fietsers en overtredende auto’s en adviseert dan ook om de huidige 
situatie te handhaven. Dit is meegewogen in de uiteindelijke keuze. De volgende 
aanvullende middelen zijn onderzocht, maar zijn om de volgende redenen 
afgevallen.  



 
 
 
 
1. Het plaatsen van verwijderbare paaltjes. Deze is afgevallen omdat de ambulance  
    er dan niet meer door kan, zij verwijderen geen paaltjes.  
2. Het plaatsen van een mechanische poller. Deze optie is vanwege de tijdelijkheid  
    en hoge kosten (>€40k) afgevallen (aanschaf en onderhoud).  
3. Het plaatsen van permanente cameratoezicht. Deze optie is afgevallen vanwege 
    de lange proceduretijd om een camera te mogen plaatsen alsook de hoge  
    aanschaf (>€40k) en onderhoudskosten, ook hier speelde de tijdelijkheid een rol.  
4. Het plaatsen van overrijdbare paaltjes. Hiermee is een proef gedraaid. Deze 
    proef was niet succesvol daar dit beschadigen aan de auto’s tot gevolg had.  
5. Het plaatsen van een bussluisoplossing. Deze optie is afgevallen omdat de  
    ambulance er dan geen gebruik meer van kan maken.  
6. Vormgeving en boogstralen. Deze zijn doorgevoerd waarmee het onlogisch en  
    moeilijker is om het fietspad te bereiken vanaf de rijbaan. Het onmogelijk maken  
    was niet mogelijk, daar de hulpdiensten immers vanaf de rijbaan komen. 
7. Plaatsen extra bebording. Dit is doorgevoerd, waarmee het duidelijk is dat het  
    een fietspad betreft (en dus gesloten is voor gemotoriseerd verkeer). 
8. Toezichthouden door de BOA’s. Dit heeft in het verleden plaatsgevonden en er  
    zijn bekeuringen uitgedeeld. Deze optie is echter, zeker in deze tijd, zeer beperkt  
   mogelijk daar de BOA’s veel andere werkzaamheden en prioriteiten hebben. 
 
Het College erkent dat de huidige situatie niet optimaal is, en concludeert dan ook 
dat het doorvoeren van de uiteindelijke oplossing (het afsluiten van de 
Spanjaardsbrug) de meest wenselijke oplossing voor het geschetste probleem is. 
Deze oplossing is reeds vastgesteld in het Mobiliteitsplan, waarmee ook de 
benodigde financiële middelen zijn geserveerd. Het nemen van aanvullende 
tijdelijke maatregelen zijn vanwege de hoge kosten en/of het verlies van een 
hulpdienstenroute niet proportioneel met de (verwachte) verbetering van de 
verkeersveiligheid. Het College houdt de situatie wel in de gaten, en indien nodig 
zal hierover contact opnemen met de Politie om na te gaan of extra toezicht 
mogelijk is. 


