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rotonde Plattenburgstraat

Beste

In uw e-mail van 15 januari geeft u aan dat u de rotonde Plattenburgstraat voor
fietsers erg gevaarlijk vindt.

Ongeluk
Heel vervelend te horen dat er een ongeluk heeft plaatsgevonden. Hopelijk gaat het
nu goed met het kind.

Voorrang
Het blijft inderdaad oppassen bij rotondes. In Nederland hebben de fietsers binnen
de bebouwde kom op de rotonde meestal voorrang op het afslaand autoverkeer.
Wij willen daar zo min mogelijk van afwijken, omdat het anders voor de
weggebruiker onduidelijker wordt wanneer zij nou wel en wanneer geen voorrang
hebben. Dit zou alleen maar tot nog meer gevaarlijke situaties leiden.

Educatie
Fietsers zijn kwetsbaar en daarom is het goed om kinderen van kleins af aan te
leren hoe zij zich zo veilig mogelijk op de fiets door het verkeer kunnen/moeten
bewegen. Dit jaar gaan we opnieuw het fietspraktijkexamen afnemen op de
basisscholen. Daarin leren zij onder andere hoe zij rotondes moeten nemen, maar
ook dat ze rekening moeten houden met de fouten van automobilisten. Goed
oogcontact maken om te zien of zij wel voorrang krijgen en duidelijk richting
aangeven.

Weg inrichting
Onlangs hebben we extra borden op de rotonde geplaatst om de fietsers naar de
juiste route te leiden, zodat zij niet meer per abuis tegen het verkeer in gaan. En
zodra het weer niet meer zo vochtig is, brengen we daarbij extra markering op het
fietspad aan. Ook dit zal hen helpen de juiste route te volgen. Voor de automobilist
zal dit helpen om de verkeerssituatie overzichtelijker te maken. Meer kunnen we
helaas niet doen. Ongelukken zijn niet altijd te voorkomen. Meestal gaat het om het
gedrag van de weggebruikers.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Maar mocht u nog vragen
hebben, dan hoor ik die graag.

Met vriendelijke groet,
Sanny Biemans
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