
Commissievergadering Samenleving & Inwoners

Agendapunt 8 Langzaamverkeers oversteken Laarveld Ringbaan-Noord 

Fractie VVD

Vraag
Hoe is de beslissing van B&W tot stand gekomen om de oversteek Hushoven te laten verdwijnen? Hoe is 
dit gecommuniceerd met omwonenden en belanghebbenden?
Antwoord
Op 25 juni 2019 is aan het college van burgemeester en wethouders voorgesteld om in te stemmen met 
de zogenaamde inrichtingsvariant 1 "huidige locatie" als oversteek van de Ringbaan-Noord bij de 
Hushoverweg en om verbetervoorstellen uit te voeren volgens deze variant. Het college heeft ingestemd 
met dit voorstel. 
De raad is hierover geïnformeerd via een RIB en de omwonenden via e-mail.

Bij het vaststellen van de notulen op 2 juli 2020 is door het college opnieuw over dit onderwerp gesproken  
en is het voorstel verworpen. Het feit dat deze onveilige oversteek, ook na het treffen van 
verbetermaatregelen, waarmee een kostenpost van € 140.000,- is gemoeid, niet veilig kan worden 
gemaakt, is daarvan de reden. Het college heeft ervoor gekozen om besluitvorming over de gelijkvloerse 
oversteek Hushoven aan te houden tot besluitvorming over de fietsbrug plaatsvindt. 
De RIB en de e-mail naar omwonenden waren toen al verstuurd. Daar heeft geen herstelactie op 
plaatsgevonden. 

Vraag
Waarom staat er in het raadsvoorstel dat oversteek Hushoven destijds als tijdelijk is beschouwd en zou 
moeten vervallen wanneer er een vervangende oversteek zou komen? Is dit ook zo richting omwonenden 
gecommuniceerd? Waarom is er dan toch tot tweemaal toe onderzocht hoe deze oversteek veiliger 
gemaakt kan worden?
Antwoord
Hiermee wordt onder andere verwezen naar het raadsvoorstel van 9 maart 2010 over het aanpassen van 
de rotonde Eindhovenseweg. Daarin is aangegeven dat in de plannen van Laarveld ten westen van de 
Wiekendreef een fietsbrug is voorzien en de fietsoversteek Ringbaan-Noord bij de turborotonde met een 
U-vorm op de Oude Hushoverweg gehandhaafd blijft tot aan realisatie van de fietsbrug.
Er heeft destijds, in het kader van de aanleg van de turborotonde, uitvoerig communicatie 
plaatsgevonden met omwonenden en wijk- en dorpsraden. 
Onder andere tijdens het communicatietraject dat in 2017 en 2018 heeft plaatsgevonden hebben 
omwonenden verzocht om de oversteek Hushoven te handhaven. Dat is aanleiding geweest om te 
onderzoeken of deze oversteek veiliger gemaakt kan worden.

Vraag
Hoe ziet de wetgeving over omrijdafstanden voor fietsers eruit? 
Antwoord
Er is geen wettelijke regelgeving bekend over omrijdafstanden voor fietsers. Het CROW adviseert om 
omrijden van fietsers in hoofdroutenetwerken zoveel mogelijk te voorkomen. Dit om de route zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken. De fietsroute van de fietsbrug Laarveld maakt geen deel uit van een 
hoofdroutenetwerk. In het geval van de fietsbrug Laarveld bedraagt de omrijdafstand maximaal 700 
meter. Dat is 2 à 3 minuten fietsen. Daarbij moet worden opgemerkt dat niet meer hoeft te worden 
gewacht op verkeer dat op de Ringbaan-Noord rijdt zoals het geval is bij de huidige oversteek. Het 
tijdsverlies zal daardoor minimaal zijn.

Vraag
Hoe verhoudt de ‘onveiligheid’ van de fietsoversteek Hushoven zich tot andere oversteken op de 
Ringbaan? Kan er een overzicht gegeven worden van incidenten die plaatsgevonden hebben op de diverse 
plekken? 
Antwoord
Ongevallen fietsers Ringbaan



Vraag
Is er al een ontwerp gemaakt voor de afsluiting van de oversteek Hushoverweg? Hoe gaat voorkomen 
worden dat alsnog op die plek overgestoken wordt? 
Antwoord
Nee, er is nog geen ontwerp. Er zal een fysieke afscheiding moeten worden gemaakt om oversteken te 
voorkomen. De vormgeving hiervan moet nog worden bepaald. 

Vraag
Hoe wordt de aansluiting van de fietsoversteek Wiekendreef ingepast in de fietsroute door Molenakker?
Antwoord
Er is momenteel al een vrij liggend fietspad aanwezig vanaf de Ringbaan-Noord tot een stukje voorbij de 
kruising Molenakkerdreef-Wiekendreef. Daarna worden dit fietsstroken op de rijbaan van de Wiekendreef. 
Dit wijzigt niet. Om vrij liggende fietspaden te maken tot in het centrum van Molenakker moet de brug in 
de Wiekendreef verbreed worden. Dit maakt geen onderdeel uit van onderhavig plan.  

Vraag
In hoeverre ontstaat nadeel voor de inwoners van Laarveld wanneer de brug niet aangelegd zal worden?
Antwoord



Het nadeel is dan met name dat er geen gebruik kan worden gemaakt van een directe en veilige route 
voor langzaam verkeer richting de stad. 

Vraag
Waarom zijn de maatregelen tegen inkijk vanaf de fietsbrug richting Molenakker niet opgenomen in het 
geprognotiseerde bedrag van €1.500.000,- voor de fietsbrug? Immers, dit aandachtspunt was al bekend 
in september 2018, zie raadsvoorstel op 26 september 2018?
Antwoord
Er is destijds vanuit gegaan dat het voorkomen van inkijk relatief eenvoudig en tegen lage kosten kon 
worden opgelost door het ophogen van het talud en het aanbrengen van groenblijvende beplanting. Bij de  
nadere uitwerking is gebleken dat dit niet zo eenvoudig is en goedkoop is. Er is nu een aantal deugdelijke 
voorzieningen ontworpen waaruit een keuze kan worden gemaakt. Met deze voorzieningen zijn hogere 
kosten gemoeid dan was voorzien.

Vraag
Waarom houdt het college vast aan de beoogde plaats voor de voorgenomen brug nu die positie 
ingegeven is met de gedachte dat Laarveld fase 3 en 4 nimmer gerealiseerd zouden worden?
Antwoord
De beoogde locatie van de brug is gelegen in de route die voor zowel een situatie dat Laarveld in zijn 
geheel als gedeeltelijk (fase 1 en 2) wordt gerealiseerd, de meest logische is om de stad te bereiken. 
Vanuit alle fasen van Laarveld, alsmede vanuit Hushoven en Laar, is de brug op deze positie goed 
bereikbaar. Hoe meer de positie van de route c.q. de brug wordt verschoven in de richting van 
Nederweert, des te slechter is deze bruikbaar voor de bewoners van Hushoven en fases 1 en 2 van 
Laarveld. 


