
 
 Gemeenteraad Gooise Meren  
Informatieve vragen van feitelijke en/of technische aard  

 
 Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 

 
Naam en fractie:  Ben Hagens, VVD  
Datum indiening:  17 september 2019  
Datum antwoord:  23 september 2019 
Onderwerp:  Gevaarlijke situatie voor fietsers - snor 

scooters IJsselmeerweg - 
Amsterdamsestraatweg  

  
 

 
Inleiding  
Met grote regelmaat rijden er fietsers op de Amsterdamsestraatweg t.h.v. het industrieterrein in de richting 
van de vesting op het verkeerde fietspad tegen de rijrichting in.  
 
Dit leid op het fietspad zelf tot gevaarlijke situaties maar ook zeer zeker op het kruispunt Bronsstraat / 
Amsterdamsestraatweg  
 
De oorzaak hiervan is dat fietsers komend van het fietspad op de IJsselmeerweg met twee rijrichtingen aan de 
linkerzijde van de weg nergens naar de overkant worden verwezen op het moment dat er weer aan elke kant 
van de weg een fietspad is. Waardoor deze fietsers dus op een gegeven moment tegen het verkeer in gaan 
rijden. 
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Hier zie je in het omcirkelde bord dat er op lijkt dat fietsers links het industrie terrein worden gestuurd. En 
vervolgens aan hun lot worden overgelaten. Dit is onduidelijk en ook niet logisch. In de praktijk rijden 
fietsers, zeker die niet ter plaatse bekend zijn hier gewoon recht door tegen de fiets richting in.  
 
 

 
Dit voorbeeld is niet in scene gezet. 
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Fietsers rijden nu tegen het verkeer in terwijl aan de overkant van de weg het fietspad is voor deze 
rijrichting. 
 

 
Op de eerst volgende, tevens drukke, kruising Amsterdamsestraatweg / Bronsstraat komt er voor auto’s 
nu ineens fietsverkeer / bromscooter verkeer van 2 richtingen over het fietspad dit terwijl het verkeer dit 
helemaal niet verwacht. 
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Mogelijke oplossing:  
Komend vanaf het NH Hotel zijn er diverse er al mogelijkheden voor fiets om over te steken naar het fietspad 
aan de andere kant van de weg in de juiste rijrichting. Alleen worden hier de fietsers nergens duidelijk voor 
uitgenodigd.  
Middels bijvoorbeeld het plaatsen van onderstaand bord kan dit aangegeven worden.  
 

 
 
Eventueel kan er na het bord wat omcirkeld op het fiets pad ook nog een (klein) verboden in te rijden C2 bord 
geplaatst worden.  
 
Vraag 1  
Is de gemeente zich er van bewust dat hier een onveilige situatie al een tijd voortduurt.  
 
Antwoord  
Concrete vragen en/of klachten over deze situatie zijn bij ons niet bekend. Wel kunnen wij ons goed 
voorstellen dat de beschreven situatie voorkomt. We willen u daarom ook danken voor de tip en zullen de 
situatie laten aanpassen. Zie daarvoor het antwoord op vraag 2.  
 
Vraag 2  
De huidige gevaarlijke situatie vraagt ons inziens om snel ingrijpen. En dit kan met beperkte investeringen. Wij 
willen vragen dat de gemeente ten laatste 1 december aanstaande gevaar oplossende maat regelen neemt. 
Kunt u dit realiseren?  
 
Antwoord 
Wij zijn voornemens om de situatie aan te passen. Dit door het plaatsen van een bord voor de oversteek met 
de tekst “Fietsers IJsselmeerweg & Amsterdamsestraatweg oversteken” en door het verplaatsen van een 
tweetal fietspadborden die de verplichte rijrichting aangegeven, zie onderstaande schets.  
Dit is een opdracht die door de gemeentelijke afdeling Beheer & Service kan worden uitgevoerd. Uiterlijk 
binnen een maand na de verstrekking van de opdracht kan dit uitgevoerd kunnen worden, dus 1 december is 
zeker haalbaar.  
 



 


