
 

 

LTA:   
Zegt toe nog nadere schriftelijke informatie te sturen over de vragen naar de mogelijkheden voor 
extra zebra’s en de mogelijkheid tot uitstel van de inrichting van de 30 km zone tot na de verwachte 
bouwactiviteiten nabij de Vestdijklaan 
 
Toezegging nagekomen 
De toezegging is nagekomen door toezending van informatie per mail op 16-12 2019 aan mevrouw 
Venema, directrice Brederoschool.  
 
Samenvatting van de gestuurde informatie: 
Waarom wordt nu de Vestdijklaan aangepakt terwijl er ook een bouwproject komt aan de 
Méderolaan.  Het bouwverkeer moet straks over de nieuwe, versmalde Vestdijklaan. Kan het ook 
later? 
Uitstel van herinrichting Vestdijklaan is niet wenselijk, onder andere omdat het asfalt in slechte staat 
is en omdat de herplantplicht al 2 jaar op zich laat wachten. Wij hebben aandacht voor goede 
afstemming van deze projecten zodanig dat veilige verkeersroutes gegarandeerd blijven. Hierover 
blijven wij met de school in contact.  
 
Volgens het ontwerp komt er één zebrapad op het einde, half in een bocht. Is dit niet onveilig?  Is het 
mogelijk extra zebrapaden aan te leggen? 
Het zicht op de oversteek is goed en de situatie is zeker niet onveilig. Wij kiezen voor het bijzonder 
maken van oversteekplaatsen door ze vooral op schoolroutes en nabij scholen aan te leggen. Indien 
wij ook op andere plekken zebrapaden zullen aanleggen, op plekken waar een minder intensief 
gebruik zal zijn, kan de aandacht van weggebruikers onbedoeld verslappen en kan de 
bereidwilligheid van automobilisten om te stoppen verminderen. Dit is uiteraard niet hetgeen wij 
willen.  
 
Verdere ontwikkelingen 
Op 22 januari 2020 heeft wethouder Broeksma met mevrouw Venema gesproken over de zorgen van 
de school en uitleg gegeven over de gemaakte keuzes bij het ontwerp van de herinrichting 
Vestdijklaan. Inmiddels wordt intern afgestemd hoe de verkeersveiligheid in de diverse fases van 
uitvoering van de projecten herinrichting Vestdijklaan en bouw Mérodelaan zal worden geborgd. De 
VVN zal hierbij adviseren. De school wordt geregeld op de hoogte gehouden over het proces en zal 
vanaf maart ook actief worden betrokken.  
  
 


