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1 Samenvatting en conclusies
Samen met bewoners heeft de wijkraad in 2017 de wijkvisie Verkeer (47 pagina’s) opgesteld
en deze in maart 2018 aangeboden aan de onderhandelaars van het huidige college. Door
middel van verschillende gesprekken, oproepen, wijkschouwen, bijeenkomsten, enquêtes,
gesprekken met de politie en de gemeente is de wijkvisie op basis van ruim 300 unieke reacties
van bewoners tot stand gekomen. Het document mag beschouwd worden als een
bewonersinitiatief.
De wijkvisie Verkeer kent zes (door bewoners aangedragen) urgente knelpunten in de wijk die
om een oplossing vóór 2022 (deze collegeperiode) vragen. In de fasering ‘later’ (na 2022) zijn
diverse zaken zoals een gewijzigde verkeerscirculatie, veiliger fietsroutes, verbeterde
stadsdistributie, vergunningparkeren en een autoluwe wijk (conform het B&W besluit van
1995) genoemd.
Rode draad in de visie is: meer ruimte voor voetgangers en fietsers en minder ruimte voor
vrachtverkeer en auto’s in het grotendeels Middeleeuwse stratenpatroon.
Bij alle voorgestane maatregelen is in de visie rekening gehouden met de gemeentelijke
beleidsopvattingen zoals genoemd in de (destijds concept-) SOR en een beperkt budget bij de
gemeente. We vragen om een sobere, doelmatige en gefaseerde uitvoering, dus niet om
herinrichtingen. Zeker nu met een crisis-na-de-crisis in aantocht.
De gemeente heeft in 2019 een onderzoeksbureau (‘Mobycon’) gevraagd de wijkvisie
Verkeer te toetsen. Dat onderzoek heeft geduurd van juni 2019 tot medio april 2020. De
wijkraad wil na die toets een beeld verkrijgen hoe bewoners en ondernemers uit de wijk
aankijken tegen de mogelijke plannen. Daartoe is in samenspraak met de werkgroep
Verkeer een enquête opgesteld. Deze enquête is op 31 maart 2020 aangekondigd via de
website van de wijkraad, de digitale nieuwsbrief en via diverse social media. Op 12 april
sloot de wijkraad de reactietermijn.
Er hebben 251 bewoners/ondernemers deelgenomen aan de enquête. We vinden dit een hoog
aantal gezien het gegeven dat een groot deel van de wijk al beperkingen kent ten aanzien van
het autoverkeer. Bij alle hierna genoemde percentages gaat het derhalve om maximaal 251
respondenten.

1.1

Samenvatting antwoorden scenario’s

Er hebben 251 respondenten deelgenomen aan de enquête, waarvan 8,9 % ondernemers.
Gevraagd naar hun favoriete scenario kiest 42,2% van de respondenten voor scenario 4 (van
een wijkbewoner) en op de tweede plaats staat scenario 5 (ook van een wijkbewoner) met
22,7 %.
Het favoriete scenario van de onderzoekers ‘2a’ krijgt 6,8 % van de stemmen en het meest
vergaande scenario van de onderzoekers ‘3’ krijgt 15,1% van de stemmen.

Scenario
2a
3
4
5
Niets veranderen
Geen mening
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Favoriet
6,8 %
15,1 %
42,2 %
22,7 %
12,4 %
0,8 %

Één-na-favoriet
13,5 %
33,9 %
27,5 %
10,8 %
9,6 %
4,8 %
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1.2

Conclusies

De respondenten kiezen in meerderheid (42,2%) voor een scenario met verkeersoplossingen
dat de onderzoekers in hun eindrapport te ver vinden gaan, scenario 4. Nu de gemeente aan
zet is, en niet gebonden is aan welk onderzoek dan ook, kan de gemeente voor scenario 4
kiezen.
De onderzoekers geven in hun eindrapport de voorkeur aan het scenario 2a. De respondenten
geven 6,8% van hun stemmen aan dit scenario. Er is meer draagvlak voor scenario 3 van de
onderzoekers (15,1%). Bij drie bijeenkomsten met belanghebbenden stemden de aanwezigen
in meerderheid ook voor dit scenario 3. De door bewoners ontwikkelde scenario’s 4 en 5 zijn
destijds op die drie bijeenkomsten niet ingebracht. Daar was toen geen reden voor.
De respondenten zijn dus flink ambitieuzer dan de onderzoekers.
Van de respondenten geeft 64,4 % aan dat het scenario met het meeste draagvlak (4) zou
moeten worden uitgevoerd, ook al is dit niet het door hun gekozen scenario.
Er is bij de meerderheid van de respondenten draagvlak voor een autoluwe/auto-arme wijk
met een westgrens tot aan de Gedempte Raamgracht. Eenvoudiger gesteld, de onderzoekers
plaatsen hun verkeersborden en verzinkbare palen oostelijker dan de respondenten.
Financieel maakt dit verschil eigenlijk niets uit.
De meeste (70,9%) respondenten hebben geen moeite met het faseren van de uitvoering van
de maatregelen. Uitvoering mag van 70,9% respondenten ook na 2022 gebeuren.
Bij de ‘algemene maatregelen’ zien we grotendeels draagvlak voor uitvoering er van:
Maatregel
Aanscherpen lengtebeperking vrachtverkeer 7m of korter
Zwaarder vrachtverkeer weren
Parkeren alleen met vergunning
Eénrichtingverkeer invoeren in 4 straten
Alternatieve fietsroutes aantrekkelijk maken
Proef afsluiting Gierstraat op zaterdag
Verkeerslichten Verwulft
Onafgebroken zone 30 km Ged. Oude Gracht

Eens
82,4 %
60,6 %
84,5 %
67,7 %
63,3 %
64,1 %
70,1 %
86,1 %

(De volledige respons op iedere vraag is te lezen in hoofdstuk 5)
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2 Achtergrond en proces
De gemeente heeft in 2019 besloten een onderzoek te laten houden door een verkeerskundig
bureau “Mobycon”. De bedoeling van de gemeente bij dit onderzoek is, kort samengevat, dat
de door bewoners en wijkraad opgestelde wijkvisie Verkeer onafhankelijk wordt getoetst. Dit
onderzoek is uitgevoerd in de periode van juli 2019 tot en met april 2020. De planning
genoemd in de offerte van het onderzoeksbureau vertoonde een oplevering van het
eindrapport in december 2019.

2.1

Aanleiding

De wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen heeft in 2017 samen met bewoners een verkeersvisie
opgesteld voor de wijk. Onze wijk wordt begrensd door de Leidsevaart, Raaks, Gedempte Oude
Gracht, Grote Houtstraat en de Raamvest. De wijk ligt aan de zuidwestzijde van het centrum
van Haarlem. De gemeente heeft voor 2019 budget beschikbaar gesteld om de
wijkverkeersvisie te onderzoeken op de haalbaarheid, de effectiviteit en de consequenties van
de voorgestelde maatregelen op het Haarlems wegennet. Niet alleen binnen de wijk, maar ook
de consequenties voor de wijze waarop de gewenste ontsluiting aansluit op de hoofdwegen
structuur en hoe een en ander bijdraagt aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. De
gemeente en de wijkraad hebben deze uitvraag samen opgesteld alsmede samen de
offertebeoordeling gedaan. De opdrachtverlening voor het onderzoek is geschied vanuit de
gemeente.

2.2

Onderzoeksdoel

Op basis van een door een onafhankelijk verkeerskundig bureau uitgevoerde analyse en advies
kan het college c.q. de raad een gemotiveerd besluit nemen de in de wijkverkeersvisie
genoemde gefaseerde maatregelen. De informatie moet voldoende onderbouwd zijn om
(verkeers)besluiten te kunnen motiveren. Het beoogde besluit van het college is
richtingbepalend voor de uitwerking van (een samenhangende set van) infrastructurele
maatregelen die zullen leiden tot een Voorlopig en Definitief Ontwerp. Deze uitwerking kan
pas plaatsvinden wanneer de raad daarvoor een uitwerkingsbudget heeft vrijgemaakt. Alle
genoemde maatregelen uit de wijkverkeersvisie of daarvoor in aanmerking komende
alternatieven dienen daarom van een raming te worden zijn voorzien. Deze ramingen geven
inzicht in de infrastructurele kosten en de te minimaliseren/uit te sluiten risico’s.

2.3

Participatie

Participatie is van belang om tot geaccepteerde oplossingen te komen. Er zijn door het
onderzoeksbureau binnen dat kader stakeholders geconsulteerd. Er is verslag uitgebracht van
de consultatie en de wijze waarop de opbrengst van de consultatie wel en geen plek heeft
gekregen in de op te stellen scenario’s voor oplossingsgerichte maatregelen. Tijdens drie
bijeenkomsten, georganiseerd door de onderzoekers, hebben belanghebbenden, bewoners en
ondernemers de voorkeur uitgesproken voor het, door de onderzoekers ontwikkelde, scenario
3. De onderzoekers adviseren het door hun ontwikkelde scenario 2a uit te voeren.
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Deze discrepantie is mede de aanleiding geweest voor de wijkraad (in samenspraak met de
werkgroep Verkeer) een peiling te organiseren onder wijkbewoners en wijkondernemers.

2.3.1

Klankbordgroep

Voor de begeleiding van het onderzoek is een klankbordgroep opgericht. Aan deze
klankbordgroep namen deel het onderzoeksbureau, de gemeente, de centrummanager
(schakel naar ondernemers) en de wijkraad.

2.3.2

Werkgroep Verkeer

In de wijk is een werkgroep Verkeer (bestaande uit bewoners) actief. Deze groep heeft tijdens
het onderzoek de stukken bestudeerd en is regelmatig bijgepraat door de vertegenwoordiging
van de wijkraadleden, lid van de klankbordgroep. Deze bewoners hebben regelmatig feedback
gegeven aan de wijkraad gedurende de loop van het proces. Door bewoners, lid van deze
werkgroep, zijn de scenario’s 4 en 5 ontwikkeld (zie bijlagen).

2.3.3 Keuzemenu?
Standpunten van bewoners/ondernemers in de wijk met betrekking tot het verkeer in de wijk
variëren. Die ideeënrijkdom is van alle tijden. Dat bleek bijvoorbeeld ook uit een wijkvideo uit
de jaren zeventig gedraaid tijdens de wijkbrede bijeenkomst in de Nieuwe Kerk in januari van
dit jaar.
Dat ‘verschillend denken’ bleek ook tijdens het opstellen van de wijkverkeersvisie en dat blijkt
wederom tijdens deze enquête. Er zijn bewoners die het wel goed vinden in de wijk en van
deze groep hoeft er niets te veranderen. Verschillende andere bewoners (80% van de
respondenten) willen verder gaan dan de onderzoekers nu adviseren. Een andere groep wil
wel dat er zaken veranderen maar kunnen zich niet vinden in het aangeboden menu van de
onderzoekers: er moeten gangen uit en andere gerechten moeten er voor in de plaats komen.

2.4

Vervolg

De onderzoekers zijn klaar met hun toets van de wijkvisie en de wijkbewoners gaven via de
enquête hun reactie op die getoetste wijkvisie Verkeer.
Nu is de gemeente aan zet. De gemeente is in beginsel geheel vrij in het maken van keuzen. De
voorkeur van de onderzoekers kan door de gemeente gevolgd worden. Het onderzoek kostte
de gemeente immers veel tijd en veel geld. De voorkeur van de bewoners uit deze peiling kan
gevolgd worden. Maar de gemeente kan ook een geheel eigen menu van alle beschikbare
opties maken. Niet alleen zal de gemeente kijken naar de effecten van maatregelen in een
gebied, maar zeker ook naar de effecten van die maatregelen buiten dat gebied.
Kortom, er is nu geen zinnig woord te zeggen over wat de gemeente zal gaan doen. In elk geval
zal de gemeente de keuzes die worden gemaakt wederom voorleggen aan bewoners en
ondernemers voor een periode van inspraak en mogelijk bezwaar maken.
In alle gevallen houden we onze wijk op de hoogte van dit proces van bestuurlijke
besluitvorming.
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3 Standpunt wijkraad
3.1

Proces

De wijkraad is tevreden over het in 2019 genomen besluit van de gemeente om de wijkvisie te
onafhankelijk te laten toetsen door een verkeerskundig bureau. We waren betrokken bij het
destijds samenstellen van de onderzoeksvragen en bij de selectie van de inschrijvende
bureaus. De onderzoekers hebben hun werk gedegen uitgevoerd. Toch resten er enkele
verwonderpunten.
Het verbaast ons dat de onderzoekers zichzelf tijdens het onderzoeksproces hebben opgelegd
dat alle maatregelen in 2022 dienen te zijn uitgevoerd. Nog meer verbaasd zijn we over het
geven dat de gemeente daarmee, tijdens het lopende onderzoek, heeft ingestemd. Die
periode ‘uitvoering in 2022’ staat niet vermeld in de opdracht. Ook de wijkvisie kent geen
horizon tot aan 2022. Die spreekt over urgente knelpunten die zouden moeten worden
uitgevoerd in de periode 2018-2022 en over diverse andere maatregelen in een fase “later”.
De gehele wijkvisie zou getoetst worden op uitvoerbaarheid, ook dus die fase “later”.
Overigens zijn alle door het onderzoeksbureau opgestelde scenario’s tot en met december
2019 voorzien van het kopje uitvoerbaar “in 2022”. In 2020 bleek dat opeens niet meer
haalbaar te zijn. Deze door de onderzoekers zichzelf opgelegde beperking heeft veel discussie
opgeleverd binnen de klankbordgroep.
De offerte sprak over een onderzoek dat in december 2019 zou zijn afgerond. Het werd medio
april 2020. Die vertraging van 4 maanden op een werk van 6 maanden hebben wij niet
begrepen.

3.2

Maatregelen

In de wijkvisie noemden we zes urgente knelpunten. Door bewoners aangedragen en dus
subjectief ervaren? De onderzoekers hebben met camerametingen deze zes urgente
knelpunten objectief getoetst. De subjectief ervaren knelpunten bleken objectief te worden
bevestigd vanuit een verkeerskundige invalshoek. Ze zijn haast allen voorzien van een
voorgestelde oplossing.
De door ons gesignaleerde knelpunten in de Gierstraat blijken, meer dan gedacht, ook
objectief aanwezig (zo’n 9600 fietsers zijn op 4 juli 2019 geteld binnen 18 van de 24 uur in deze
wandelstraat). Een voorstel voor een oplossing komt er niet in de rapportage van de
onderzoekers. De voorgestelde proef schuift het (willen) oplossen van het probleem door naar
de gemeente.
De voorgestelde lengtebeperking voor verkeer (ondanks het voorgestelde vrachtwagenverbod)
langer dan 7 meter in een deel van de wijk is nog te ruim gezien de breedte van de straatjes en
haakse bochten.
De wijkvisie vraagt bij de gemeente om sobere en doelmatige maatregelen ter oplossing van
knelpunten. We weten dat de gemeente beperkt is in de financiën. Toch gaat er zeer
vermoedelijk een dure herinrichting volgen in de Keizerstraat/Barrevoetestraat waar wij in de
wijkverkeersvisie slechts om een functionele ‘knip’ vroegen. Waarom?

…. de toets getoetst ….

-7-

3.3

Draagvlak

De onderzoekers geven in hun eindrapport de voorkeur aan uitvoering van hun scenario 2a.
Dat bevreemdt. Tijdens drie door de onderzoekers georganiseerde bijeenkomsten voor
belanghebbenden werd aan het eind van die bijeenkomst telkens de voorkeur van de
aanwezigen gepeild ten aanzien van de getoonde scenario’s. Tot drie maal aan toe werd dat
scenario 3. Dat lijkt dan duidelijk. De onderzoekers geven aan dat draagvlak en realisatie in
2022 argumenten zijn om voor 2a te kiezen, want er zouden bezwaren zijn tegen scenario 3.
Dat is ons niet gebleken en wordt ook niet bevestigd door deze enquête. Bezwaren zijn geuit,
vanzelfsprekend, maar die gelden evenzeer voor de effecten van scenario 2a. Ten aanzien van
de haalbaarheid geldt overigens dat scenario 3 tot en met december 2019 door de
onderzoekers als haalbaar in 2022 werd geacht, blijkens hun visuele scenariobeelden getoond
aan belanghebbenden.
Uit deze enquête blijkt dat de meerderheid van de aan de enquête deelnemende bewoners
verder wil gaan met verkeersoplossingen in hún wijk dan het voorkeurscenario 2a van de
onderzoekers en zelfs verder dan ‘het maximale’ scenario van de onderzoekers, scenario 3. Die
meeste bewoners geven de voorkeur (42,2%) aan scenario 4 van een wijkbewoner, met het
vergaande scenario 5 van een andere wijkbewoner als goede tweede (22,7%)! Het
voorkeurscenario 2a van de onderzoekers eindigt bij deze peiling onderaan met 6,8% aan
stemmen.
Scherper geformuleerd: De onderzoekers kiezen voor scenario 2a en de deelnemende
bewoners/ondernemers kiezen met 80% voor een ambitieuzer scenario (3, 4 dan wel 5) dan
scenario 2a.
Ondanks deze verwonderpunten resteert tevredenheid dat de wijkvisie Verkeer uit 2017 in
2020 een stadium van uitvoering gaat krijgen. Althans dat hopen we.
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4 Enquête; aanleiding en opzet
4.1

Aanleiding

Tijdens drie bijeenkomsten, georganiseerd door de onderzoekers, hebben belanghebbenden,
bewoners en ondernemers de voorkeur uitgesproken voor het door de onderzoekers
ontwikkelde scenario 3. De onderzoekers adviseren in hun eindrapport als voorkeur het door
hun ontwikkelde scenario 2a uit te voeren.
Deze discrepantie is mede de aanleiding geweest voor de wijkraad (in samenspraak met de
werkgroep Verkeer) een peiling te organiseren onder wijkbewoners en wijkondernemers.
Een tweede aanleiding is gelegen in het geven dat de Wijkvisie Verkeer (de subjectieve
ervaring van bewoners) nu objectief is getoetst door de verkeerskundigen van een
onderzoeksbureau. In elk geval blijkt dat de zes subjectief ervaren urgente verkeersknelpunten
in de wijk na deze objectieve toetsing de status van “knelpunt” behouden. Maar de wijkvisie
bevat meer aan ideeën en opllossingen dan deze zes urgente knelpunten. De onderzoekers
plaatsen in hun eindrapport het geheel van de wijkvisie in een scenario voor 2022 met een
doorkijk voor “later”. Wat vinden de wijkbewoners van die set aan maatregelen? Dat is onze
tweede aanleiding. Onze wijkvisie Verkeer is objectief getoetst en er zijn keuzes gemaakt door
de onderzoekers. Wat vindt de wijk daarvan?

4.2

Opzet enquête

De vier door de onderzoekers ontwikkelde scenario’s van de onderzoekers vulden we aan met
twee scenario’s van wijkbewoners. De eerste twee scenario’s van de onderzoekers hebben in
het participatieproces weinig aandacht van belanghebbenden gekregen en daarom hebben we
die twee scenario’s met de nummers 1 en 2 in de enquête achterwege gelaten.
Alle in de enquête gepresenteerde scenario’s kennen een aantal gemeenschappelijke
elementen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitbreiden en aanscherpen lengtebeperking vrachtverkeer (7 meter) in een deel van
de wijk
Invoeren vrachtwagenverbod in een deel deel van de wijk
Alleen vergunninghoudersparkeren in een groot deel van de wijk
Invoeren éénrichtingsverkeer in vier straten
Aantrekkelijker maken vier alternatieve fietsroutes Gierstraat
Proef zaterdagafsluiting Gierstraat voor fietsers
Verkeerslicht oversteek Gierstraat – Verwulft – Koningstraat
Aanpassen inrichting oversteek Drossestraat – Gedempte Oude Gracht
30 km/uur op deel Gedempte Oude Gracht

De begrippen ‘auto-arm’ en ‘autoluw’ komen nog al eens aan de orde in het rapport en in de
enquête. Vandaar een korte toelichting.
Auto-arm houdt in dat op straat parkeren, indien aanwezig, is toegestaan. Toegang tot het
gebied is de gehele dag mogelijk als wijkbewoner of wijkondernemer. Echter auto-arm werkt
ontmoedigend voor bezoekers en zoekverkeer.
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Autoluw houdt in dat op straat parkeren niet voorkomt. Het gebied is alleen toegankelijk
gedurende venstertijden (van 06-11 uur ‘s morgens). Er is eventueel ontheffing mogelijk;
bijvoorbeeld voor invaliden, bijzonder personenvervoer en in de toekomst mogelijk
distributeurs met elektrische voertuigen.

4.3

Overzicht scenario’s enquête

(Zie voor een gedetailleerder beeld de bijlagen.)
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4.4

Toetsing aan wijkvisie Verkeer

Bij het opstellen van de enquête heeft de wijkraad een scoringstabel ontwikkeld met tien
benoemde punten uit de wijkvisie verkeer (6 urgente knelpunten en 4 algemene) op basis
waarvan de scenario’s zijn te vergelijken:
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5 Enquête; vragen en antwoorden
5.1

Mijn favoriete scenario:

5.2 Mijn “op-één-na” favoriete scenario

5.3

Verkiezingen 2022 / Fasering

De onderzoekers geven vermoedelijk de voorkeur aan scenario (nr 2a) omwille van de tijd
(2022, gemeenteraadverkiezingen). Als de uitvoering iets langer zou duren (uitvoering dus
later dan 2022) vind ik dat niet erg: als de voorkeur van de wijk maar wordt uitgevoerd.
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5.4

Draagvlak

Ik vind het belangrijk dat het scenario met het meeste draagvlak in de wijk wordt uitgevoerd,
ook al heeft dat misschien niet mijn eigen voorkeur.

5.5

Bewoner of ondernemer

5.6

Informatie over het proces
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5.7

Lange voertuigen weren

Uitbreiden en aanscherpen bestaande lengtebeperking om lange voertuigen te weren;
uitbreiden met het gebied tussen Wolstraat en Barrevoetestraat (van 7,5 m naar 7,0 m)

5.8

Zware voertuigen weren

Invoeren vrachtwagenverbod om zwaar verkeer te weren; met het gebied tussen Wolstraat en
Barrevoetestraat (van 7,5 naar 7,0 m), met ontheffing vuilnis-, brandweer- en verhuiswagens.

5.9

Uitsluitend parkeren voor vergunninghouders

Invoeren vergunninghoudersparkeren (dwz voor bewoners en wijkondernemers) om
personenautoverkeer te verminderen; in een groot deel van de wijk.
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5.10

Éénrichtingverkeer in vier smalle straten

Invoeren éénrichtingsverkeer om hinder tussen fiets en auto te verminderen in vier smalle
straten (Gedempte Voldersgracht noord, Alexanderstraat, Nieuwe Raamstraat, Korte
Wolstraat).

5.11

Reductie fietsverkeer Gierstraat

Aantrekkelijker maken alternatieve fietsroutes (reductie van fietsverkeer in de Gierstraat).
Deze routes aantrekkelijker maken als alternatieve fietsroutes mede door vermindering
(vracht)autoverkeer.

5.12

Proef tijdelijk afsluiten Gierstraat voor fietsverkeer

Proef tijdelijke zaterdagafsluiting Gierstraat om conflicten voetganger en fietser te
verminderen; afsluiting Gierstraat en Grote Houtstraat tijdens winkeltijden (inclusief
‘snelheidverminderend' straatmeubilair plus gedragscampagnes voor het stimuleren gebruik
alternatieve fietsroutes).

…. de toets getoetst ….
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5.13

Oversteek Verwulft

Verkeerslichten Verwulft bij Gierstraat/Koningstraat om oversteek makkelijker te maken.
Oversteek Verwulft: verkeerslichten met de prioriteitsvolgorde HOV -> fietsers Verwulft ->
overstekers Gierstraat-Koningstraat -> auto Verwulft.

5.14

Gedempte Oudegracht (deels) 30 km/uur maximaal

Verkeerslichten Verwulft bij Gierstraat/Koningstraat om oversteek makkelijker te maken.
Oversteek Verwulft: verkeerslichten met de prioriteitsvolgorde HOV -> fietsers Verwulft ->
overstekers Gierstraat-Koningstraat -> auto Verwulft.

…. de toets getoetst ….
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6

Bijlagen

Bijlage 1, Wijkvisie, onderzoeksvragen, enquête en advies Mobycon
Link naar wijkverkeersvisie
Link naar onderzoeksvragen
Link naar originele enquête
Link naar het eindrapport en de bijlagen van de onderzoekers van Mobycon (deze link gaat pas
werken als de rapporten gereed én gepublicerd zijn. Zijn deze nog niet gereed? Dan zie je via de
link tijdelijk een foutmelding. Kijk dan later nog eens!)

…. de toets getoetst ….
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Bijlage 2, Scenario 2a: Uitbreiding met Autoluw en Auto-arm

…. de toets getoetst ….
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Bijlage 3, Scenario 3: Uitbreiding met Autoluw en meer Auto-arm

…. de toets getoetst ….
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Bijlage 4, Scenario 4: Smalle woonstraten Auto-arm

…. de toets getoetst ….
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Bijlage 5, Scenario 5: Smalle woonstraten Autoluw

…. de toets getoetst ….
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