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Beste mijnheer ten [naam],

In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente regelmatig klachten ontvangen over de 
onveiligheid van het zebrapad aan de Polanerbaan ter hoogte van het ziekenhuis.

Helaas ging het ook vanochtend weer bijna mis. Een automobilist zag een overstekende 
voetganger op het allerlaatste moment en stopte pas halverwege het zebrapad.
Wat mij betreft is de maat nu vol! Ik stuur daarom nogmaals een klacht over de situatie 
naar u en in de cc ook naar de gemeenteraad. En zal dit blijven doen tot de situatie écht 
veilig is.

Alle eerdere argumenten waarom de situatie niet anders kan ten spijt, is het wachten tot het 
opnieuw een keer echt mis gaat.
De argumenten dat het een weg is die belangrijk is voor de doorstroming van het verkeer, 
het zal wel. Maar ook voetgangers zijn verkeersdeelnemers en hebben recht op 
bescherming.

U realiseert zich blijkbaar niet de (extra) kwetsbaarheid van de voetgangers die hier 
meerdere malen per dag oversteken. Er is gedurende de hele dag regelmatig 
voetgangersverkeer tussen het ziekenhuis en het Daan Theeuwes Centrum.
Als medewerker van het Daan Theeuwes Centrum kan ik uit ervaring spreken hoe onveilig 
de situatie is. Ook ik maak meerdere keren per dag de oversteek.
De revalidanten (patiënten) met ernstig hersenletsel die hier de oversteek moeten maken 
zijn vaak minder goed ter been, hebben problemen met zien (missen een deel van hun 
gezichtsveld), of kunnen afstanden en snelheden minder goed inschatten.
Wat de situatie extra wrang maakt is dat veel onze revalidanten revalideren nadat zij hun 
hersenbeschadiging hebben opgelopen bij een verkeersongeval. Dat moet je niet een 
tweede keer willen laten gebeuren.

Wat de verkeerssituatie betreft is deze vergelijkbaar bij een drukke weg in de buurt van 
een school met jonge kinderen. Ook daar moet je als gemeente extra veiligheid willen 
waarborgen.
Voor onze revalidanten proberen we nu veiligheid te bieden door in de wintermaanden 
reflecterende vestjes te dragen en iemand mee te laten lopen. Het gaat echter om 
jongvolwassen mensen die proberen hun zelfstandigheid weer te herwinnen en niet 
afhankelijk willen zijn van een begeleider voor een veilige oversteek.

Mijn collega's roepen hetzelfde en willen een stoplicht of verkeersdrempels. U heeft 
aangegeven dat goed naar de situatie is nu optimaal is, maar daar ben ik het niet mee eens. 
In vorige mails heb ik aangegeven hoe de situatie anders zou kunnen, ook met minder 
ingrijpende maatregelen dan bovenstaande.

Hieronder dus nog een keer een aantal suggesties:

In het donker:
- niet alleen knipperlichten, maar verlicht ook het bord zebrapad. Dit wordt nu overstraald 
door de knipperlichten, waardoor je als automobilist niet weet waar je voor gewaarschuwd 
wordt. Bovendien hangen de lichten en het bord veel te hoog.
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- verlicht het zebrapad, met een lichtstrook die ook de aanloop naar het zebrapad op de
stoep verlicht. Zo zien de automobilisten ook de persoon die wil gaan oversteken. Voor
hoe dit er uit ziet moet u eens gaan kijken in de straat langs het station in Bodegraven.

Overdag:
- verwijder de bosjes 10 meter voor en na het zebrapad. Zo zien automobilisten de
voetganger in de volle lengte en wordt deze herkend aan de loopbeweging.
- vewijder het woud aan borden dat langs de weg staat en alleen maar afleiden van de
situatie
- creëer voor automobilisten een visuele "aanloop" naar het zebrapad en niet alleen ter
hoogte van het zebrapad zelf. Afgezien van het bord, verwacht je als automobilist niet dat
er langs deze route een oversteekplaats is. (en ja, ik kom ook met de auto naar het werk,
dus heb op die manier ook met de verkeerssituatie te maken.)
- als niets helpt, plaats dan een stoplicht of drempels, maar met bovenstaande maatregelen
die veel minder ingrijpend zijn, is al veel aan veiligheid te winnen, zonder dat het de
doorstroming hindert.

Deze situatie duurt nu al veel te lang en dat verwijt ik de gemeente Woerden. Er is al veel 
over geklaagd vanuit verschillende belanghebbenden, maar zolang de gemeente hier niets 
aan doet, verandert er niets aan de onveiligheid en zal het voor de gebruikers van het 
zebrapad een wekelijks terugkerend ongenoegen blijven.
Ik verwacht dan ook actie voor het te laat is.

Met vriendelijke groet,

On Wed, Apr 27, 2022 at 7:05 PM > wrote:
Geachte heer [naam],

Als regelmatige gebruiker van de oversteekplaats op de Polanerbaan tussen het Daan 
Theeuwes Centrum en het Antonius Ziekenhuis erger ik mij sterk aan de onveiligheid 
van de plek.
Toen ruim een jaar geleden hier een portaal met verlichting werd geplaatst zou dit de 
situatie veiliger hebben moeten maken.

Helaas moet ik constateren dat het nog steeds een gevaarlijke oversteek blijft om 
verschillende redenen:
1. Het verkeer rijdt te hard.
2. Door de bosjes links en rechts die tot heuphoogte reiken, zijn voetgangers die willen
oversteken niet goed te zien. De loopbeweging van de benen is niet zichtbaar, waardoor
overstekende personen niet of te laat als actieve verkeersdeelnemer worden herkend.
3. De 4 knipperlichten aan het portaal zijn weliswaar van grote afstand zichtbaar, maar
overstralen in het donker het bord met het pictogram, waardoor het zebrapad niet meer
als zodanig herkend wordt. In het donker ga je als automobilist naar boven kijken, terwijl
de ogen juist op straatniveau gericht moeten zijn.
4. Het uitzetten van de verlichting van het zebrapad heeft averechts gewerkt. Kijkt u eens
naar de oversteekplaatsen bij de Spoorlaan in Bodegraven. Daar is het gehele zebrapad
van bovenaf gelijkmatig uitgelicht en als ik daar rijd, zie ik voetgangers juist heel goed.

Het blijft een doorn in het oog, deze situatie.
Ik hoop dat ik met mijn dagelijkse ervaringen (zowel als voetganger als automobilist) op 
deze plek u er toe aan kan zetten de situatie nog eens opnieuw te bekijken.
Met vriendelijke groeten,




