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kruispunt Plaswijckweg/Boegpad

Geachte heer Spijksma,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 16 juli 2013 over de herinrichting van de oversteekplaats

Plaswijckweg/Boegpad, wil ik graag reageren.
In uw brief heeft u uw zorg uitgesproken over het feit dat de verkeerslichten zijn verwijderd en over de
gekozen oplossing. Tevens heeft u aangegeven graag met ons, en andere betrokkenen uit de wijk, in

gesprek te gaan om mee te kunnen denken en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond het
kruispunt.

Op dinsdag 10 septemberjl heeft er met u een overleg plaatsgevonden in aanwezigheid van de politie en
vertegenwoordiging vanuit de wijk.
Vanuit de gemeente hebben wij een toelichting gegeven op de achtergronden van de maatregelen, de keuze
voor het nieuwe ontwerp (incl. vervallen verkeersregelinstallatie) maar ook de gedeelde verantwoordelijkheid
die er zou moeten zijn voor verkeersveiligheid. Daarbij is door ons aangegeven dat wij niet voornemens zijn
de verkeersregelinstallatie terug te plaatsen.
Door de verkeerspolitie is aangegeven dat landelijk gezien, op vergelijkbare locaties, een oplossing met

verkeerslichten tot gevaarlijke situaties leidt. Ook wordt door de politie gewezen op het feit dat er op het
gebied van verkeersveiligheid een grote verantwoordelijkheid ligt bij ouders, verzorgers en begeleiders van
kinderen. Daarbij is de mogelijkheid tot inzet van verkeersbrigadiers ook aan de orde gesteld.
De diverse knelpunten die worden ervaren en de mogelijke oplossingen zijn besproken en is de

verkeerssituatie ter plaatse bekeken. De volgende (belangrijkste) knelpunten zijn benoemd:
fietsers worden op de oversteekplaats te vaak weggedrukt door passerende auto's. Zo houdt het

fietspad voor de oversteekplaats abrupt op;
de voorrangsregeling blijkt nog onvoldoende onduidelijk;
het oversteken door schoolkinderen gebeurt nu over een groter traject in plaats van zoals voorheen
voornamelijk op genoemde oversteekplaats;

de zichtbaarheid van de kruising (bebording, belijning en verlichting) kan beter. Vooral's avonds
geldt dit.
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Uiteindelijk zijn we het eens geworden dat het probleem niet zo zeer op het kruispunt Plaswijckweg/
Boegpad ligt, maar dat het gevoel van verkeersonveiligheid vooral ontstaat door de hoge aanrijdsnelheden
op de wegvakken aan beide zijden van de oversteek met het Boegpad.

Afgesproken is dat we:
de verkeersregelinstallatie niet zullen terugplaatsen;
de zichtbaarheid van het kruispunt zullen vergroten door het aanbrengen van verticale elementen;
onderzoeken of het verlichtingsniveau afdoende is;
de mogelijkheid tot het invoeren van een zogenaamde "Schoolzone" onderzoeken;
snelheidscontroles uitvoeren (door de politie) met name op het wegvak ten zuiden van de oversteek;
een vervolgoverleg inplannen;
het kruispunt monitoren door:
meten van de aanrijdsnelheid van het autoverkeer;
meten van de intensiteit van al het verkeer;
observeren in spitsperioden;
eventueel plaatsen van DSI's (Dynamische Snelheids Indicatoren).

Voor de langere termijn willen we onderzoeken hoe de rijsnelheden op de Plaswijckweg (structureel) kunnen
worden verlaagd.

De communicatie in het voortraject had beter gekund en er is toegezegd dat hier in het vervolg meer
aandacht aan zal worden besteed.
Wij stellen voor om medio december 2013 een vervolgoverleg te voeren, we hebben dan de beschikking
over een aantal meetgegevens.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met Tino Petradakis,
senior verkeerskundige van de gemeente Gouda per mail via tino.petradakis@.qouda.nl of telefonisch
0182-588773.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Gouda,
,/

afdelingshoofd Ruimtelijk beleid en advies,
mevrouw mr. F.E. Riesewijk
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