Geachte leden van de Gemeenteraad,
Betreft Verkeersmaatregelen rotonde Groene Zoom – Oudelandshoek Dordrecht,
Ik helaas de discussie gemist van j.l. 25 februari waar de verschillende varianten besproken zijn.
Mijns inziens wordt de discussie meer op emotionele dan op rationele gronden gevoerd. Een voorstel
van tunnel of brug voor fietsers wordt ter discussie gesteld omdat het veel te duur is en vervolgens
worden er oplossingen aangedragen die veel meer op gevoel zijn gebaseerd. Terecht overigens als je
praat over de verongelukten die daarbij betrokken zijn.
De besproken alternatieven zoals kleinere rotonde en ledverlichting zijn niet “wetenschappelijk”
onderzocht op hun effectiviteit zodat de gemeente daar geen verstandig oordeel over kan geven. En
derhalve geen rationele besluitvorming kan plaatsvinden. Met name de verkeersdoorstroming zal
met genoemde alternatieven op 25 februari niet verbeteren.
Als je puur uit kosten overweging een besluit zou nemen dan moet je kijken of de effectiviteit van de
tunnel of brug in relatie tot de kosten wel afdoende is. In deze tijd moet je “out of the box” denken
om ons aller duur verdiende geld goed te besteden.
Mijn insteek is om de tunnel/brug varianten te beoordelen op de afzonderlijke verkeersstromen naar
de rotonde:
A) De verkeerstroom naar de Chico Mendisring heeft een fietseroversteek. Echter er is ook een
oversteek wat verder op de Chico Mendisring. Een oplossing kan zijn de oversteek bij de
rotonde te blokkeren en de fietsers en voetgangers de oversteek verderop de Chico
Mendisring te laten gebruiken. Uiteraard moet je wat doen aan de snelheid van de auto’s
middels betere verkeersdrempels (en ter verbetering led verlichting).
B) De verkeersstroom naar de Noordendijk bij de rotonde zou geen probleem moeten zijn daar
dit geen gebruikelijke fietsoversteek is. Verderop de Noordendijk is er een officiële oversteek
voor de fietsers. Mogelijk moet hier nog wat aan verbeteren (nu matig zichtbaar bij slecht
weer).
C) De verkeerstroom van/naar de Groen Zoom is de kern van het probleem. Mijns inzien zou
veel verder weg van de rotonde een brug over de Groene Zoom gemaakt kunnen worden
zodanig dat deze aansluit (over het water) aan het bestaande fietspad van de Groene Zoom.
Dit vraagt wat aanpassingen bij de busstop en de skate hoek. De feitelijke fietsoversteek bij
de rotonde moet je blokkeren.
Bovengenoemde meer rationele oplossing betreft dus een simpelere fietsbrug over de Groene Zoom
en een verbeterde fietsoversteek verder weg van de rotonde op de Chico Mendis ring.
Je haalt het fietsverkeer weg van de rotonde. Als je dit laat toetsen/optimaliseren door
verkeersdeskundigen heb je hiermee een veel goedkopere oplossing om de verkeersproblematiek bij
de rotonde Groene Zoom op te lossen. En dus niet alleen voor de fietsers maar ook voor de
doorstroming van het autoverkeer van/naar de wijk.
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