Van 50 naar 30
De Fietsersbond dringt er al enkele jaren op aan om de maximumsnelheid in de bebouwde
kom te verlagen van 50 km naar 30 km per uur. Dat kan veel vooral ernstige ongelukken
voorkomen. Het maakt voor de kwetsbare deelnemers aan het verkeer een groot verschil.
Dat zijn dus fietsers, wandelaars en vooral ook kinderen.
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om een
afwegingskader te ontwikkelen waarbij een maximumsnelheid van 30 km/uur in de
bebouwde kom als leidend principe gehanteerd wordt met de mogelijkheid om op
doorgaande wegen hiervan af te wijken als het veilig kan.
Wij vragen aan de gemeente om een maximale snelheid van 30 km als leidend
principe in de bebouwde kom te hanteren.
Een hogere maximumsnelheid kan eventueel wel blijven bestaan op enkele hoofdwegen
binnen de bebouwde kom, maar alleen als er sprake is van vrijliggende fietspaden.
Een gefaseerde invoering van de maximumsnelheid van 30 km zou moeten beginnen op
wegen binnen de bebouwde kom waar geen vrijliggend fietspad is.
Daarna komen dan de wegen aan de beurt waar weliswaar vrijliggende fietspaden zijn, maar
er veel overstekend fietsverkeer en overstekende wandelaars zijn. Vooral bij scholen en
recreatieve punten kan er sprake zijn van onveilige situaties.
Een aparte categorie zijn nog de wegen op de bedrijventerreinen; daar is ook bijna altijd
sprake van 50km-wegen zonder vrijliggend fietspad en met veel in- en uitritten met veel
vrachtverkeer. Ook daar moet op den duur 30 km de norm worden.
De volgende wegen zonder vrijliggende fietspaden komen in aanmerking om met spoed in
wegen te worden omgezet met een maximumsnelheid van 30 km per uur.
50 km wegen zonder fietspad in de gemeente Alphen aan den Rijn
Kern Alphen aan den Rijn
-Herenweg
-Jeltje de Bosch-Kemperstraat (deels)
-Amerikalaan
-Afrikalaan
-Archeonlaan (deels)

-Lijsterlaan

-Thorbeckestraat (deels)
-de Vest
-Van Boetzelaerstraat
- Van Lennepstraat
-Poortwachter
- Wever
- Oude Ambacht
Kern Boskoop
-Laag Boskoop
-Rijneveld
-Zuidwijk
-Reijerskoop
-Paddegat
-Sportlaan
-Westpark
Benthuizen
Zegwaartseweg

In een volgende fase dienen wegen in aanmerking te komen met vrijliggende fietspaden
maar met veel overstekende fietsers en wandelaars. Voorbeelden:
Kern Alphen:
-BurgemeesterBruins Slotsingel ter hoogte van de kinderboerderij
- Veldbloemweg en Paddestoelweg (tussen Aquarijn en Veldbloemweg) met veel
overstekende schoolkinderen.
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