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Reactie op verbeteren kruispunt Nieboerweg - Duivelandsestraat

Geachte heer Goedhart,

Naar aanleiding van uw brief van 3l mei jl. waarin u een reactie geeft op het ontwerpplan voor
de kruising Nieboerweg - Duivelandsestraat herinrichting zijn uw opmerkingen door het
Ingenieursbureau Den Haag (IbDff bekeken. Hierover informeer ik u als volgt.

Goed om te horendat de$etserbsnd dat cle fietsersbondverlreugd-is metlet veiligermaken van
het kruispunt Nieboerweg - Duivelandsestraat.
ln uw briefgeeft u 4 aandachtpunten aan waar u graag een andere oplossing voor geeft.

- De wens voor extra bebording, ter hoogte van de fietsoversteek, nemen wij mee in het DO. Dit
zal bebording zijn met een fluoriserende achtergrond.

- De oversteek over de Duivelandsestraat vanaf de Duindorpdam kunnen en willen wij niet
schuin aanleggen. Wanneer dit wordt aangelegd zoals u heeft aangegeven zal de fietser minder
zicht hebben op het verkeer wat vanuit de richting van de haltes komt en zal de oversteek lengte
toenemen. Tevens zalhet scheefaanleggen van de oversteek kunnen leiden tot een onbedoelde
visuele herkenning van de oude situatie. Hierdoor zalhet autoverkeer mogelijk de situatie zo
kunnen inschatten dat de Nieboerweg de voorrangsweg is.

- In u brief geeft u aan de uitrit, van de fietsoversteek vanaf de Duivelandsestraat naar de
Duindorpdam, te willen vemrimen. De bocht van de doorsteek kunnen we niet afrlakken om de
fietser zo goed mogelijk zicht op het van achter komende verkeer te geven. Teven verhoogd dit
de kans dat de fietser mogelijk met zijn wiel in het spoor terecht kan komen.

De aansluiting bij de Tholensestraat wordt aangepast zodat er een duidelijke situatie ontstaat.
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