Betreft: art.41 vragen over gevaarlijke verkeerssituatie Parallelweg
Geacht college,
Hierbij wil de PvdA fractie de ontstane, gevaarlijk verkeerssituatie schetsen op basis van de
constateringen en observaties m.b.t. de nieuwe geopende fastfoodketens op de Parallelweg
ter hoogte van tankstation BP.
Het gaat hierbij vooral om gevaarlijke situaties, die ontstaan door onduidelijkheid over de
bereikbaarheid per fiets van deze fastfoodketens (KFC en BurgerKing) aan de Parellelweg. Als
fietser kun je twee mogelijke routes volgen om de nieuwe fastfoodketens te bereiken.
1- Afkomstig vanuit de tunnel de Parallelweg oversteken richting de kop van de haven
(zie foto C1) en vervolgens via Nieuwekade, Steenkade en Rietlanden op de locatie
aankomen. Wij verwachten dat deze route vaak niet zal worden gekozen door de
grote groep jongeren, die gebruik wil maken van de KFC en Burger King. Zij fietsen nu
al regelmatig aan de overkant, waar tenslotte een dubbelzijdig fietspad ligt en de
kortste weg lijkt naar KFC en Burger King. Het is ook de kortste weg vanaf het
tunneltje. De tweede hindernis, waarom ze snel voor het alternatief is de oversteek
op een druk kruispunt via de stoplichten. Zie foto A1en A2. Het is, kortom, een
omslachtige weg.
2- Vanuit de tunnel rechts afslaan en het fietspad volgen. Echter, aangekomen bij de
locatie KFC/Burger King kun je alleen links afslaan op het kruispunt van
Parellelweg/Lijdenweg. Ook hier dient een druk kruispunt overgestoken te worden
en vervolgens moet je je route volgen naar de locatie via een ingewikkelde
manoeuvre. Zie foto A1 en A2.
We zien al regelmatig dat mensen, vooral jongeren, de tweede route volgen en het
kruispunt vermijden. Zij kiezen ervoor om de oversteek te maken ter hoogte van Tankstation
BP. Zie foto B1 en B2. Dit geeft onveilige situaties omdat hier geen officiële fiets
oversteekplaats is en het hier om een druk weg gaat. Het is volgens ons nu wachten op het
eerste ongeluk daar, als er tenminste niet ingegrepen wordt.
Bij de kruising Viaductweg en Parellelweg is er een onveilige situatie voor de fietsers. Zie
foto C1. Wanneer de fietser wacht voor het stoplicht en er komt een fietser aan vanuit de
richting van BP, dan is de wachtende fietser een obstakel voor de rijdende fietser. Zie foto
C2. Aangezien er meer fietsverkeer zal gaan ontstaan, dient hier gekeken te worden voor
een oplossing. Misschien is het ook handig om (tijdelijk) een bordje te plaatsen met de juiste
fietsroute?
Kunt u de verkeerssituatie onder de loep nemen en nagaan of er maatregelen genomen
kunnen worden om de situatie te verbeteren? Het is echt een knelpunt, dat acuut ontstaan
is door de recente openingen van beide fastfoodketens
Met vriendelijke groeten,
Ismail Ilhan en Jaqueline Dorenbos, namens PvdA fractie
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