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Fietsoversteek Ringbaan Noord

Voorstel

1. In te stemmen met inrichtingsvariant 1 'Huidige locatie'als oversteek overde
Ringbaan Noord bij de Hushoverweg.

2. In te stemmen met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.

Inleiding

Op 26 september 2018 heeft de gemeenteraad de voorkeursvariant voor de oversteek
tussen Hushoven/Laarveld en Molenakker vastgesteld. De voorkeursvariant bestaat uit het
verbeteren/realiseren van drie oversteken over de Ringbaan Noord, te weten:

1. Hushoven - verbeteren fietsoversteek
2. Wiekendreef - realisatie gelijkvloerse oversteek
3. Fietsbrug - realisatie ongelijkvloerse oversteek.

Bij de vaststelling van de voorkeursvariant is een motie aangenomen die het college onder
andere opdraagt om met omwonenden opnieuw in gesprek te gaan over de oversteek bij
de Hushoverweg. Aangegeven is dat er zoveel mogelijk met de wensen van de
omwonenden rekening moet worden gehouden bij het maken van het definitief ontwerp,
zodat de oversteek veiliger wordt. Op 18 december 2018 heeft een bijeenkomst met de
omwonenden plaatsgevonden.

Beoogd effect/doel
Het realiseren van verbindingen voor langzaam verkeer tussen Hushoven/Laarveld en
Molenakker.
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Argumenten
Huidioe situatie
In de huidige situatie kunnen fietsers tussen Hushoven/Laarveld/Laar en Molenakker de
Ringbaan Noord gelijkvloers oversteken bij de Hushoverweg en de Laarderweg. Bij de
oversteek Hushoverweg kunnen fietsers in twee richtingen oversteken, Fietsers dienen
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toeritten van de rotonde is geen middeneiland aanwezig, waardoor fietsers in één etappe
moeten oversteken. Hier schuilt een groot risico op zogenaamde afdekongevallen, doordat
het zicht van fietsers wordt ontnomen door gemotoriseerd verkeer. De afgelopen jaren
hebben enkele ongevallen plaatsgevonden bij deze toeritten.

Voorkeu rsva ria nt (raadsvoorstel)
In de voorkeursvariant (zie onderstaand) zijn een aantal verbetermaatregelen voorgesteld
ten opzichte van de huidige sitr.latie. De vertretermaatregelen zijn:

. Het fietspad in rood asfalt uitvoeren;
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. Aanvullende bebording plaatsen.

Inrichtingsvaria nt
De voorkeursvariant is verder uitgewerkt tot een drietal varianten (zie bijlage 1). De
varianten zijn vergeleken aan de hand van twee toetsingscriteria:

1. De kans op een ongeval;
2. De impact van een ongeval.

Op basis van de toetsingscriteria wordt aanbevolen om de inrichtingsvariant'Huidige
locatie' (zie volgende pagina) te realiseren. In deze variant is rekening gehouden met een
aantal wensen van de omwonenden. De verschillen ten opzichte van de voorkeursvariant
zijn als volgt:

. Een extra middeneiland tussen de toeritten naar de rotonde;

. Het meest zuideiijk verhoogd plateau veriengen zodat gemotoriseerd verkeer
vanuit centrum Weert eerder geattendeerd wordt op de fietsoversteek;
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a Het aanbrengen van een geleiderail tussen rijbaan en fietspad zodat fietsers naar
de oversteek geleid worden en er geen olifantenpaadjes ontstaan.

*r r-ri--r,

Kanttekeningen en risico's

Gelijkvloerse fietsoversteken worden landelijk niet geadviseerd bij turborotondes omdat ze
aantoonbaar verkeersonveilig zijn. Ook na de aanbevolen aanpassingen kan de oversteek
niet als veilig worden aangemerkt.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Bij de vaststelling van de begroting 20t9, d.d.7 november 2018, is de voorkeursvariant
(drie oversteken over de Ringbaan Noord) opgenomen. De kosten voor de oversteek
Hushoven, zijnde €140.000, komen ten laste van de vastgestelde prioriteit 2019.

Duurzaamheid

Het realiseren van verbindingen voor langzaam verkeer stimuleert het fietsgebruik en het
wandelen.

Uitvoering/evaluatie

De uitvoering van het verbeteren van de oversteek Hushoven en de oversteek bij
wiekendreef kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd. De uitvoering van beide
maatregelen is gepland voor 2020. De voorlopige planning voor de brug is als volgt

. Uitwerken ontwerp: juli 2019 - oktober 2019
¡ Besluitvorming gemeenteraad over ontwerp: januari 2020
. Realisatie: juni 2020 - maart 2021
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Com mu n icatie/ participatie
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Op 18 december 2018 heeft een interactieve bijeenkomst plaatsgevonden waarbij circa 20
omwonenden aanwezig waren. Voor alle drie de inrichtingsvarianten (huidige locatie,
halverwege en Hushoverweg) waren voor- en tegenstanders waardoor er geen unanieme
voorkeur is uitgesproken. De omwonenden worden geinformeerd over het besluit van B&W

over de inrichtingsvariant.

Overleg gevoerd met

Intern

r Projecten (Paul Verhappen)
. Financiën (Edward Salman)
. openbaar gebied (Dirk Franssen)

Extern:

. Adviesbureau Kragten

. Diverse omwonenden

Bijlagen:

1. Advies 'Fietsoversteek Ringbaan Noord', 4 februari 2019, Adviesbureau Kragten
2. Concept raadsinformatiebrief.
3. Motie'Oversteek Hushoven/Laarveld'.
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