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Burgerinitiatief Tournoysveld 

Kennisnemen van: 

Inhoudelijke beantwoording van het burgerinitiatief van dhr. Grooters met betrekking tot verkeer op de 
Rembrandtlaan en de Jozef Israelslaan 

Inleiding: 

Op 14 oktober heeft dhr. Grooters een brief gestuurd naar de gemeenteraad waarin hij verzocht om een 
burgerinitiatief te agenderen in de commissie Ruimte. Op donderdag 16 november en dinsdag 21 
november stond de inhoudelijke behandeling geagendeerd. Meneer was zonder kennisgeving afwezig, 
waarop de commissie ons College heeft gevraagd met een inhoudelijke reactie te komen. 

Kernboodschap: 

Meneer Grooters gaf aan dat het in zijn ogen erg onveilig is op de Rembrandtlaan en de Jozef Israelslaan. 
Hij stelde de volgende maatregelen voor: 

1. Drempels plaatsen op de rotonde Rembrandtlaan - Jozef Israelslaan; 
2. Verkeershandhavers inzetten; 
3. 30 km-zones realiseren. 

Ons college heeft daarop telefonisch contact gezocht met dhr. Grooters en hem de volgende toelichting 
gegeven: 

Ad 1. Drempels op rotonde 
De rotonde is aangelegd met een passeersnelheid van 30 km/u, zoals elke rotonde binnen de kom. Dat 
houdt in dat de rotonde met maximaal 30 km/u voor het gros van de automobilisten comfortabel te 
passeren is. Aangezien hier ook het nodige vrachtverkeer (richting Tournoysveld en Zegveld) en Openbaar 
Vervoer (lijn 5) langs komt, kan de rotonde niet kleiner gemaakt worden: dan zouden de grotere voertuigen 
niet langer kunnen passeren. Drempels hebben eveneens een passeersnelheid van 30 km/u. De ene auto 
neemt de drempel met hogere snelheid dan de ander, wij denken niet dat drempels hier effect hebben. 
Daarnaast maakt de Rembrandtlaan onderdeel uit van de hoofduitrukroutes van de hulpdiensten. Afspraak 
is dat we op hoofduitrukroutes sowieso terughoudend zijn met snelheidsremmende maatregelen. Juist 
vanwege de hulpdiensten (met name ambulance) en het openbaar vervoer zijn hogere drempels hier geen 
optie. 
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Ad 2. Handhaving 
Handhaving is een taak van politie. Gemeentelijke toezichthouders zijn niet bevoegd om te handhaven op 
rijdend verkeer. We hebben periodiek overleg met politie en bespreken dan diverse verkeerssituaties. We 
gaan overleggen of politie op dit punt iets kan betekenen. 

Ad 3. 30 km zones 
De omliggende wegen van de Rembrandtlaan zijn grotendeels al 30 km-zone. Wij gaan in 2018 aan de slag 
met de uitwerking van de verkeersvisie, daaruit blijkt welke wegen worden aangewezen als 30 km-zone en 
hoe deze dienen te worden ingericht. Overigens is het niet te verwachten dat de Rembrandtlaan als 30 km-
weg wordt aangewezen. Als wegbeheerder zijn we altijd op zoek naar de optimale afstemming tussen 
bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Daartoe wijzen we hoofdwegen/gebiedsontsluitingswegen aan 
en ondergeschikte wegen (erftoegangswegen/30 km-zones). De Rembrandtlaan is zo'n hoofdweg. 

Daarnaast speelt het grote verkeersaanbod hier een rol. Er rijdt simpelweg veel verkeer, wat kan leiden tot 
gevoelens van onveiligheid. Wanneer wordt besloten tot de aanleg van de westelijke randweg, zal er een 
verschuiving optreden in het verkeersaanbod. Dit zijn echter ingrijpende besluiten met grote financiële 
consequenties. Er is aandacht voor de verkeerssituatie, maar op de korte termijn kunnen wij geen 
maatregelen treffen die een oplossing bieden voor de genoemde problematiek. 

Dhr. Grooters gaf aan hier begrip voor te hebben en bedankte ons voor de toelichting. Wat hem betreft is dit 
een bevredigend resultaat van zijn burgerinitiatief. 

Financiën: 

N.v.t. 

Vervolg: 

N.v.t. 

Bijlagen: 

Burgerinitiatief van de heerA.K.A. Grooters geregistreerd onder corsanummer: 17.021029 

De secretaris, 

2 
J.H. Molkenboer 
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