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Geachte wijkteamleden,
Allereerst danken wij u voor de duidelijke uiteenzetting van het gesprek van 10 september jl..Wij zijn vooral
verheugd te kunnen vernemen dat de inhoud van uw brief grotendeels aansluit bij hetgeen wij hebben
geconcludeerd uit het eerder genoemde gesprek.
Inmiddels heeft u van ons een afschrift ontvangen van een antwoordbrief welke wij verstuurd hebben aan de
betrokken scholen langs de Plaswijckweg.
In uw brief stelt u echter ook een aantal andere zaken aan de orde waar wij graag op ingaan.
Uw eerste vraag is concreet of terugplaatsing van verkeerslichten inderdaad geen optie is.
Zoals ook in de brief aan de scholen verwoord is, zullen verkeerslichten op deze locatie niet worden

teruggeplaatst. Daarbij is ook door de politie tijdens het overleg aangegeven dat verkeerslichten op een
locatie als het Boegpad niet de gewenste oplossing is, aangezien landelijk beschouwd er veel (ernstige)
ongevallen op dergelijke oversteken worden geregistreerd.
Wel is ook tijdens het overleg toegezegd dat een aantal aanvullende maatregelen/acties worden uitgevoerd,
zoals:
• onderzoek naarverlichtingsniveau op het kruispunt;

• steekproefsgewijze handhaving door de politie;
• monitoren van de situatie door uitvoeren van snelheidsmetingen, intensiteitentellingen en schouwen ter
plaatse op verschillende momenten;
• met behulp van gegevens die verkregen worden door monitoring, schouwen, handhaving en overleggen
met o.a. de scholen, bezien welke aanvullende (beperkte) maatregelen nodig/mogelijk zijn
Op dit moment worden/zijn concreet de volgende verkeersmaatregelen uitgevoerd:
o rood witte palen worden geplaatst om de zichtbaarheid te vergroten;
o aanleg van extra drempels verder van de kruising om de snelheid te reduceren;
o plaatsing van extra bebording met de tekst "school" aan beide zijden van de oversteek ;
o de aanwezige fietsstroken worden eerder onderbroken (na de drempels) en er wordt een
vloeiender verloop van de markering aangebracht om klemrijden van fietsers tegen te gaan.
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Daarnaast stelt u voor de aanpak van de verkeersveiligheid op de hele Plaswijckweg op het programma te
zetten. Over de aanpak van de gehele Plaswijckweg kunnen wij u zeggen dat wij dit willen betrekken bij de
herijking van het mobiliteitsplan. Reden hiervoor is dat onderzoek (naar knelpunten), verkeersveiligheid rond
schoolomgevingen en financiering van eventuele aanpassingen in een breder kader dienen te worden
bezien. Een dergelijke aanpak kan niet op adhoc basis worden uitgevoerd.
De gegevens die uit monitoring beschikbaar komen, zullen wij als input gebruiken voor de eerder genoemde

herijking van het mobiliteitsplan.
De door u gevraagde extra financiële steun, boven hetgeen er nu voor de uitvoering van het gebied rond het
Boegpad benodigd zal zijn, kunnen wij op dit moment niet toezeggen.

We vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u naar aanleiding van deze brief nog
vragen heeft kunt u contact opnemen met Tino Petradakis, senior verkeerskundige, telefonisch 0182-588773
of per mail, tino.petradakis@gouda.nl

Met vriendelijke groet,

wethouder
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