
  
Maatregelen Bilderdijkstraat 
 

pagina 1 van 1  
  

 

onderwerp: Maatregelen Bilderdijkstraat 
   
 
van: R. Steintjes / M. Cornelissen 
aan: gemeenteraad 
datum: 1 oktober 2020 

 
 
In de raadsvergadering van 24 september 2020 is toegezegd dat wij een planning voor de 
korte- en langetermijnmaatregelen voor de fietsoversteek Bilderdijkstraat zouden 
verstrekken. 
 
Kortetermijnmaatregelen 
De maatregelen die wij op korte termijn zullen doorvoeren zijn de volgende: 

- Versterken van de huidige verlichting door aanbrengen van andere armaturen op 
de kruising; 

- Verplaatsen en deels vervangen van de aanwezige bebording. De borden zullen 
worden voorzien van een retro reflecterende (gele) achtergrond; 

- Aanbrengen van een obstakel op de Marsmanstraat om de fietsers te beschermen 
die vanaf het fietspad de Marsmanstraat op rijden; 

- De bestaande oranje kleur op de fietsoversteek nog meer er laten uitspringen door 
een andere tint oranje toe te passen; 

- Het fietspad voorzien van zogenaamde bliksemschichten ter hoogte van de 
Bilderdijkstraat. Het aanbrengen van drempels op het fietspad hebben wij 
overwogen, maar gezien de veiligheid voor de fietsers, besloten niet aan te 
brengen. Dit kan leiden tot valpartijen of zelfs tot “stuntgedrag”; 

- Verdichten van de asmarkering op de fietsoversteek (0,5-0,5) en de pijlen in beide 
richtingen aan te brengen. 
 

Middellange termijn 
Wij zullen onderzoeken wat de kosten zijn van het verhogen van de bestaande oversteek. 
Dat betekent dat de huidige oversteek eruit gezaagd moeten worden en door klinkers 
vervangen wordt. De kosten moeten wel in een dusdanige verhouding staan dat er geen 
sprake is van kapitaalvernietiging om dat over ruim twee jaar de kruising vervangen 
wordt. Maar elke maatregel die genomen wordt is een vorm van kapitaalvernietiging 
omdat over drie jaar de kruising sowieso op de schop gaat. 
 
Lange termijn 
Het groot onderhoud van de Bilderdijkstraat staat gepland voor 2023. Gelijktijdig met dit 
onderhoud zullen wij aanliggend verhoogde of indien mogelijk vrijliggende fietspaden 
realiseren langs de Bilderdijkstraat. Op dat moment zal ook de fietsoversteek en de 
aansluiting met de Marsmanstraat grondig worden heringericht. De planvoorbereiding zal 
in 2021/2022 al gebeuren. De financiële middelen om deze extra voorzieningen aan te 
brengen zijn er nog niet. Daarvoor zullen wij met een voorstel naar u toekomen. De 
verwachting is dat dit bij de begroting 2021 zal gebeuren. 
 
Planning 

- De bebording zal binnen circa 3 weken aangepast worden; 
- Aanbrengen van de markering is erg afhankelijk van het weer. Dit wordt wellicht 

volgend jaar; 
- 2021/22 planvorming van de reconstructie Bilderdijkstraat 
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