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Beantwoording vragen D66

Geachte dames, heren,
Het lid van de gemeeilteraad nievsouw A. van de Water (D66) heeft op 2 1 febsiiasi 2014 vragen
gesteld over veiligheid voor verkeersdeelnemers op het Nieuwlandplein (14INIC02507).

De fractie van D66 maalit zich grote zorgen over het grote aantal verlieersongevallen op het
Nieuwlandplein. Al gedurende lailgere tijd vinden hier regelmatig verlieersongelulilien plaats.

In de afgelopen maanden heeft D66 via rechtstreelis contact met wethouder Groeneweg gehad over de
onveiligheid van de situatie op liet Nieuwlandplein.
Hieruit is onderzoek verricht naar de veiligheid van de rotonde en zijn er extra borden geplaatst, die tot
doel hadden de veiligheid te vergroten.
Nu in de afgelopen weeli opnieuw meerdere aanrijdingen hebben plaatsgevonden willen wij de
volgende vragen stellen aan het college.

l.
Kunt u ons op de hoogte brengen van de conclusies van het onderzoek naar de veiligheid van het
Nieuwlandplein?
Anhvoord:
Door het ontbreken van srielheidsrem~ersen de relatief groot opgezette rotonde, kan gemotoriseerd
i)et*kee~
de rotonde relatief hard op- en aJi.ijderi. In combi~iatiemet het risico op afdekken en het feit
dat fietsers sonw uit onvenvachte hoek komen, leidt dit tot i)erkeersveiligheidsrisico's.
Uit de stzrdie van een verkeerskzrndig bzn*eazlis een aantal craribevelingen ncrar voren gekomen voor de
rotonde Niezeznvla~~dplein.
Deze aanbei~elirigenworden nv verder zlitgewerkt. Venvacht iijordt dat de
zritwerkingen eind maart afgerond zijn.
Vervolgens worden er direct diverse offertes aarigevraagd v0074 de relatief kleine dan ivel snel te
nemen maatregelen en voor maatregele~i+ijaarbijeen iets langere voo~*bereidingstijd
nodig is (zoals

het ver41eggendan wel ophogen van de fiets overstek er^). Het streven is om de rîiaatregelen zo spoedig
niogelijk zrit te voeren.
2.
Wat is uw mening over de effectiviteit van de extra geplaatste borden?
Arztwoord:
Voortritlopend op de conclzaies en aanbei~eli~~gen
zrit het i)erlceerskzrridig oriderzoelc is extra
attenderende bebording aangebracht. Hoe effectief deze extra attenderende borden daadwerkelijk zijn,
k m niet direct aangetoond worden. Feit is ~jeldat na plaatsing van extra attenderende bebording
enkele weker1 geen i)erkeersongelzrkkenzijn gerîield tot aan de ongehkken binnen één week tijd die
aanleiding ~1arer1voor deze schriftelijke vragen.
3.
Wellte structurele maatregelen wilt u nemen oin de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers op het
Nieuwlatidplein te vergroten?

Antivoort?:
171 stzrdie is of ive de rotonde iets Icz/nr~er~
versmalleri ctar ar door er niir~derhoge snelheden gehaald
k~rnnenworden. De jets- en voetgangersoversteken ~rlordenop een plateazr gelegd. Dit heeft als
i~oordeel dat de snelheid van het geniotoriseerde i)erleer omlaag ~vordt gebracht en dat
aftentie~i~aat*cle
hoger is dan nzr. Es wordt ook bekeken of het niogelijk is om dejetspaden iets fe laten
aJbz/igeri (Nieznve Damlaan zzlid en westzijde Bzn4genieestes van Hamenlaan). Hierdoor dzriken
fietsers niir~deroni~el~vacht
op voor het gemotoriseerde verkeer. Ook wordt ei. gekeken of er nog meer
verbeteringeii mogelijk zijn rîiet betrekking tot bebording er1 i)e~.Iichtirig.
Hoogachtend,
burgemeester ei1 wethouders van Schiedain,
de secretaris,
de b~irgemeester,
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