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De gemeente heeft nog enkele aanvullende vragen en opmerkingen ontvangen n.a.v. de informatieavond over de Hoofdstraat en/of de 
documenten op de website. In de tabel hieronder staat een reactie op de vragen en opmerkingen. 

 

Opmerking/vraag Reactie 

Graag een zebrapad in combinatie met de drempels. Mogelijk recht 
tegenover het voetpad naast Bunderbos. Ook voor voetgangers 
vanuit Romeinse wijk 

Wil een zebrapad veilig zijn, dan is het van belang dat er frequent voetgangers 
oversteken, zodat er een redelijke kans bestaat dat een passerende 
automobilist een voetganger voorrang moet verlenen. Anders raakt men als 
het ware gewend dat er geen voetgangers oversteken en neemt de alertheid 
af. Dit zorgt dan voor een schijnveiligheid. 

Op de betreffende locatie steken over het geheel van de dag te weinig 
voetgangers over om een veilige zebra te realiseren. 

Er blijft gezien de intensiteit en snelheid van het verkeer voldoende 
mogelijkheid om als voetganger veilig over te steken. 

Voorkomen dat op rijweg parkerende auto's het zicht weer gaan 
belemmeren t.h.v. de drempel. 

 

Om te voorkomen dat geparkeerde auto’s de doorgang bij de drempel 
blokkeren, is het nodig om een parkeerverbod in te stellen 30 meter voor en na 
de drempel. Dit zorgt ook voor een goed uitzicht. 

De inritblokken zijn onwenselijk. De Fruitstraat is geen inrit. Vooral 
omdat dit juist afleidt van de medeweggebruikers en je aandacht 
alleen maar op de drempel richt. Langere sinusblokken zijn mogelijk 
wel een optie, maar liever nog helemaal geen blokken. Sterker nog: 
is het niet beter om juist de Fruitstraat een weg van rechts te 
maken? Dat remt het verkeer op de Hoofdstraat tenminste.  

Het verkeer vanuit de Fruitstraat, komend vanaf Het Veilinghof), moet i.v.m. de 
eisen van ProRail voorrang verlenen aan de Hoofdstraat. Deze zijweg is 
namelijk te dicht op het spoor. We vinden het belangrijk dat de kruising uniform 
is vormgegeven: dus beide zijwegen gelijk. 

Wettelijk gezien kan in een 30 km-gebied geen voorrang meer d.m.v. 
bebording ingesteld worden, vandaar de keuze voor inritblokken die de 
voorrang regelen. De sinusblokken hebben geen wettelijke status en regelen 
daarmee de voorrang niet. 

Met de blokken wordt niet gesuggereerd dat de Fruitstraat dan feitelijk geen 



zijweg meer  zou zijn. 

We hebben niet de ervaring dat de inritblokken de aandacht afleiden en 
daarmee gevaarlijk zouden zijn. 

Deze herinrichting geeft helaas geen duidelijke snelheidsverbetering 
tussen de drempel en de rotonde op de Hoofdstraat. Vanaf de 
drempel richting Ochten en tot aan de drempel vanaf Ochten bezien 
zal het snelheidsniveau juist omhoog gaan omdat er geen obstakels 
meer zijn en zelfs de Fruitstraat met inritblokken wordt uitgevoerd. 
Dit verhoogt de snelheid met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid.. 

 

De Hoofdstraat is nu ook een voorrangsweg. Verkeer uit de Fruitstraat moet 
nu ook voorrang verlenen. Inritblokken veranderen de situatie niet.  

Het deel van de Hoofdstraat tussen rotonde Broekdijk en de 
spoorwegovergang is de volgende fase. Dit staat voor volgend jaar op de 
planning. 

De spoorwegovergang is ook erg gevaarlijk, hier is geen duidelijk 
fietspad of voetpad aanwezig. 

Het is een wens om op termijn ook de spoorwegovergang aan te passen. Dit is 
echter geen onderdeel van het project.  
Hiervoor is medewerking van ProRail nodig en daarnaast zijn hier hoge kosten 
aan verbonden, waarvoor nu nog geen geld is gereserveerd. 

Er gaan veel (jonge) fietsers over het spoor de wijk Casterhoven in 
en ze steken daar dus meteen na het spoor over, met alle risico's 
van dien.  
 

In de volgende fase (zie hierboven) willen we ook nadrukkelijk kijken naar deze 
oversteek. 

Graag extra aandacht voor het veilig kunnen oversteken van 
fietsende kinderen vanuit Casterhoven naar fruitstraat (richting 
basisschool) en terug 
 

In de volgende fase (zie hierboven) willen we ook nadrukkelijk kijken naar deze 
oversteek. In het plan voor de huidige fase zit al een verbetering van de 
fietsoversteek (kortere oversteek en beter uitzicht). 

In het plan mist de parkeergelegenheid voor de aanwonenden van 
de Hoofdstraat. Hier staan veel auto's geparkeerd op de weg. Om 
deze weg veiliger te maken, lijkt het verstandig om parkeerplaatsen 
toe te voegen, zodat er voldoende parkeer gelegenheid bevindt, en 
dat buiten de vakken een parkeerverbod gaat gelden. Dit om de 
doorstroom en de veiligheid te vergroten.  
 

Het is een bewuste keuze geweest om het groen te behouden en geen 
parkeervakken toe te voegen. 
Zie ook het verslag van de inspraakavond.  

Er wordt gesproken over fietspaden op de Broekdijk, Er kunnen 
ongevallen bespaard blijven als eerst het wegvak spoor tot aan 
rotonde Pantarijn wordt klaar gemaakt. Hier missen ook 

Het deel van de Hoofdstraat tussen rotonde Broekdijk en de 
spoorwegovergang is de volgende fase. Dit staat voor volgend jaar op de 
planning. De Hoofdstraat wordt vanaf noordelijke richting aangepakt, zodat de 



oversteekplaatsen, en de snelheid van 50km/h is vrij hoog tot aan de 
rotonde gezien de hoeveelheid uitritten aan deze weg, bushalte, 
zijwegen. Graag als eerste dit wegvak aanpakken, om vervolgens 
eventueel de fietspaden op de broekdijk te doen. Wanneer hier de 
hele weg 50km/h gaat gelden lost dit zonder veel financiële zorgen 
al een hoop verwarring op en verhoogt dit de verkeersveiligheid. 

fasen logisch op elkaar aansluiten. Twee fasen zijn al uitgevoerd. 

 
 


