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Verkeer en vervoer
Kruispuntaanpassing Vrieseweg - Oranjepark

Samenvatting
In dit voorstel wordt een uitvoeringskrediet aangevraagd voor de aanpassing van
het kruispunt Vrieseweg - Oranjepark. Hiermee wordt een einde gemaakt aan de
situatie met het tijdelijke eenrichtingsverkeer. Vooruitlopend op het
Verkeerstructuurplan Centrum en verdere maatregelen op netwerkniveau, wordt
verder invulling gegeven aan het bevorderen van de doorstroming en het
herkenbaar maken van de oost-west as voor het doorgaande verkeer en het minder
aantrekkelijk maken van de route Vrieseweg - Ferdinand Bolsingel - Nicolaas
Maessingel.
1. Wat is de aanleiding?
Aan de tijdelijke situatie met het eenrichtingsverkeer op de Vrieseweg dient een
einde te komen. Met het aanpassen van het kruispunt wordt vooruitgelopen op de
het Verkeerstructuurplan Centrum en verder maatregelen in de 19e eeuwse Schil.
2. Wat willen we bereiken?
Realiseren van een veilig kruispunt binnen het bestaande bomenplan, waarbij:
- de oost-west as voor het gemotoriseerde verkeer (Oranjelaan - Vrieseweg Oranjepark - Burgemeester de Raadtsingel) herkenbaar en duidelijk is
vormgegeven als doorgaande route, waar de doorstroming voorop staat en waar
vrachtverkeer gefaciliteerd wordt;
de Vrieseweg tussen Oranjepark en Singel een duidelijk ondergeschikt karakter
voor het gemotoriseerde verkeer zal krijgen;
- de verkeerslichten verwijderd zullen worden, om onnodig wachten te voorkomen
en de doorstroming te bevorderen;
- de fietsers op de primaire fietsroutes richting Station en binnenstad gefaciliteerd
worden en de tegengestelde fietsroute richting het Sumatraplein op een
aanvaardbare wijze de oost-west as voor het gemotoriseerde verkeer zal kruisen.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Het kruispunt aanpassen, conform het ontwerpprincipe Vrieseweg - Oranjepark.
Hierbij worden de verkeerlichten verwijderd en een uitritconstructie aangebracht
(met een verhoogd plateau). Tevens worden de benodigde rode fietsstroken met
fietssymbolen aangelegd en op de Vrieseweg fietssuggestiestroken. Op de oostwest as zal het verkeer fysiek geleid worden door een middengeleider. Voetgangers
kunnen de oost-west as kruisen door gebruik te maken van de
voetgangersoversteekplaats (met zebra markering) of gebruik te maken van de
met verkeerslichten geregelde oversteek bij het kruispunt Vrieseweg Toulonselaan.
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Afbeelding: ontwerpprincipe Vrieseweg - Oranjepark

a. Inspraak en communicatie
Belanghebbenden (actoren, waaronder scholen en directe omwonenden) worden in
het tweede kwartaal van 2012 via een inloopavond geïnformeerd over het
ontwerpprincipe Vrieseweg - Oranjepark. U zult als gemeenteraad geïnformeerd
worden over de resultaten van deze inloopavond.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Het voornemen is om de uitvoering in de tweede helft van 2012 te realiseren,
waarbij afstemming met andere projecten/omleidingen van belang is.
c. Inclusief beleid

N.v.t.
4. Wat mag het kosten?
Het ontwerpprincipe wordt gedurende de bestuurlijke goedkeuring verder technisch
uitgewerkt en gecalculeerd. Vooralsnog worden de kosten ingeschat op € 65.000,-.
5. Fatale beslisdatum
Bij een gewenste beslissing van de raad voor de zomer, is 3 juli 2012 de uiterste
beslisdatum. Dit ligt in de lijn met de mogelijke uitvoering in de tweede helft van
2012.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
- ontwerp besluit;
- begrotingswijziging.
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7. Voorste!
Wij stellen u voor:
1. kennis te nemen van het ontwerpprincipe Vrieseweg - Oranjepark;
2. een krediet ad € 65.000,— beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de
kruispuntaanpassing Vrieseweg - Oranjepark:
3. dit krediet met € 65.000,— ten laste te brengen van "Verkeerstructuurplan
centrum"(reservering V20);
4. de begroting (nummer 212042) conform bovenstaand besluit te wijzigen.
(y Het college van Burgemeester en Wethouders van De rdrecht
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M.M. van der Kraan

ontwerp besluit -
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