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Jozef Israelslaan; gedeelte tussen rotonde Tournoysveld
en Jan Steenstraat

Probleemanalyse:
Het straatbeeld is monotoon: rijbaan en stoep hebben 
dezelfde kleur
Auto’s staan op de straat geparkeerd
Er rijden veel fietsers (vooral tijdens in- en uitgaan van school)
Voorrangssituaties zijn onduidelijk
Rotonde Tournoysveld staat vast door grote hoeveelheid in 
aantallen en modaliteiten, met name bij verkeersinfarcten op 
de A12

Oplossingsrichtingen
Door kleuren / verschillen in bestrating aangeven waar je kunt 
oversteken / parkeren / wie er voorrang heeft
Rotonde Tournoysveld: onderzoeken of het inzetten van 
verkeersregelaars invloed heeft op de doorstroming
Ontlasten van de Boerendijk en Rembrandtlaan





Parkeren Bomen- en Bloemenwijk

Probleemanalyse:
De straten slibben dicht door de grote parkeerdruk van 
bewoners en bezoekers / werknemers uit het centrum

Oplossingsrichtingen
In de Appelstraat heeft de reconstructie een positief effect op 
de leefbaarheid en verkeersveiligheid door duidelijkere 
inrichting van de weg voor rijden en parkeren. Dit als 
voorbeeld nemen voor bijvoorbeeld de Asterstraat.
Werkenden in het centrum gratis / goedkope P-voorziening
aanbieden in het centrum
Winkelcentra / bedrijven in het centrum verplichten P-plekken
af te nemen bij gemeente in het centrum / P-garage
Naast de Aldi is nog een terrein beschikbaar die als P-plek
voor bezoekers / werknemers centrum kan worden ingericht 
(gratis?)





Weginrichting Snel en Polanen / Waterrijk

Probleemanalyse:
Weginrichting nodigt nu uit om hard te rijden
Op kruispunten wordt geen voorrang verleend

Oplossingsrichtingen
Kruispunten aanduiden dmv wiebertjes / cirkels op het 
wegdek (goed wit houden!)
Begroeiing op hoeken door particulieren en gemeenten laag 
houden om ‘door de bocht’ te kunnen kijken
Handhaving op auto’s die op hoeken staan geparkeerd
(Optische) versmalling van de weg door groen
(Optische) kronkels / bochten toevoegen





Weginrichting Utrechtsestraatweg

Probleemanalyse:
Aansluiting van de Utrechtsestraatweg op de Stationsweg 
‘waardeloos’: onduidelijke voorrangssituaties, onoverzichtelijk, 
te veel kruisende infra
Als het druk is wordt de weg dichtbij het centrum 
onoverzichtelijk door alle geparkeerde auto’s. Fietsers moeten 
tussen het verkeer en de geparkeerde auto’s door slalommen

Oplossingsrichtingen
Aanpassen kruising
P-situatie aanpassen





Fietsoversteek Steinhagenseweg

Probleemanalyse:
Overstekende fietsers zetten het verkeer van en naar de 
rotonde op de Steinhagensweg vast tijdens in- en uitgaan van 
school
Fietsers zijn soms lastig te zien door slechte zichtlijnen vanuit de 
auto

Oplossingsrichtingen
Geplande doortrekking van Beneluxlaan neemt groot deel 
van het probleem weg. Gesprekken met belanghebbenden 
worden daarover nu opgestart.
Toekomstige kruisingen van fietsers en auto’s dienen 
ongelijkvloers te worden uitgevoerd
Voorrangsregels dienen consequent te worden doorgevoerd, 
ook bij de overige oversteekplaatsen
Aandacht voor zichtlijnen vanuit de auto op de fietsers bij 
ontwerp infrastructuur





Gebiedsontsluitingsweg Molenvliet?

Probleemanalyse:
De vele modaliteiten en intensiteit van het verkeer wordt niet 
als problematisch ervaren
Verkeersdrempels aan het einde van de Molenvliet zijn 
onhandig voor OHD
Op enkele kruispunten zijn de voorrangsregels onduidelijk

Oplossingsrichtingen
Voorrangsregels eenduidig doorvoeren en verduidelijken
Bomen snoeien om een meer ruimtelijke sfeer te creëren


