Aan College van B&W en gemeenteraad Amersfoort
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Hoogland, 27 december 2021
Onderwerp: bezwaarschrift
Kenmerk beslissing: Verkeersbesluit (DIR/SO/Docsnr.: 1539196; gemeenteblad 2021 nr. 419791) d.d. 23 november
2021 om de Zevenhuizerstraat deels aan te wijzen als onderdeel van de 30 km, instellen van fietsstroken, het
wijzigen van de voorrangsregelingen en het opheffen van de parkeerverboden.
Geachte leden van het College van Burgemeester en Wethouders,
Hierbij tekent de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) bezwaar aan tegen een onderdeel van uw
Verkeersbesluit van 23 november 2021.
De VDH is het niet eens met het onderdeel “rijbaanbreedte van 3m” zoals vermeld op de bij dit verkeersbesluit
behorende tekening 19030-1. Tijdens het Rondetafelgesprek van 16 december j.l. is onze wens, bij monde van de
heer Koos Dirksen, om te kiezen voor een grotere rijbaanbreedte niet gehonoreerd . Onze belangrijkste argumenten
zijn:
a) De verkeersintensiteit van motorvoertuigen is dusdanig hoog (circa 8400 motorvoertuigen per etmaal) dat
bij tegemoetkomend autoverkeer, ongeacht of dat een personenauto of een groter voertuig is, veelvuldig
uitgeweken moet worden over de fietsstroken. Deze fietsstrook is daar niet voor bedoeld, waardoor de
veiligheid van de fietsers in het geding komt. Doordat er op het beschouwde traject ook 2 bushaltes per
rijrichting, een tankstation en veel zijwegen aanwezig zijn, is de kans groot dat het verkeer tot stilstand
komt. Artikel 23 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 verbiedt1 dit zelfs. Een ander
ongewenst effect kan zijn dat autoverkeer een onveilige alternatieve route door het dorp gaat zoeken.
b) Er is geen veiligheidsreden om de trottoirs te verbreden ten koste van de rijbaanbreedte. De fietsstroken
kunnen in alle opties de gewenste breedte van 2m behouden.
Onze conclusie is dan ook dat vergroting van de breedte van de rijstrook voor autoverkeer de veiligheid van fietsers
bevordert, goed mogelijk is en dat dit daardoor een veel betere keuze is in het belang van de inwoners van
Hoogland.
Wij verzoeken u om uw verkeersbesluit niet uit te voeren, tot u over ons bezwaar heeft beslist.
Hoogachtend,
Yvonne P. van Norden, voorzitter VDH (www.dorpsbelangenhoogland.nl)
Postadres: Engweg 7, 3828 CJ Hoogland.
Telefonisch bereikbaar op 06 53 24 56 95
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Artikel 23 RVV: Als bestuurder mag u uw voertuig niet stil laten staan op een fietsstrook of op de rijbaan naast een fietsstrook,
op een fietsstrook of op de rijbaan langs een fietsstrook.

