Motie
Onderwerp motie:

Veiligheid kruisingen spoorwegovergangen Vlietlaan

Vergaderdatum:

26 juni 2019

Agendapunt (nr en naam):

2c13

Perspectiefnota 2020 – programma 3

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
R o e p t h e t c o l l e g e o p:
De veiligheid van de verkeersdeelnemers die de spoorwegovergang aan het oversteken zijn zoveel mogelijk te borgen door de
doorstroom op de kruising(en) achter de overweg te maximaliseren.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting1
(Gebaseerd op Projectenboek 2.11 Herinrichting Vlietlaan en Kaderplan Verkeer Centrum Bussum)
Overwegende dat:
1. Stand van Zaken (Kwaliteit) bullet 4 Projectenboek:
“Daarnaast heeft de herinrichting als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid (vooral bij de overwegen),”
2. Het om twee kruisingen met de Vlietlaan gaat:
* met de Generaal de la Reijlaan
* met de Meerweg
3. In relatie tot de kruising met de Generaal de la Reijlaan is via een amendement op het Kaderplan Verkeer Centrum Bussum
vastgelegd dat de Vlietlaan tweerichtingsverkeer moet blijven.
4. Generaal de la Reijlaan: In navolging van de (tijdelijke genomen maatregelen) voor het borgen van de doorstroom op de
overweg bij de Herenstraat te overwegen het rechts afslaan vanaf de overweg de Vlietlaan in niet alleen voor vrachtwagens,
maar voor al het gemotoriseerde verkeer te verbieden. Zodat de doorstroom op de kruising direct achter de overweg geborgd
wordt. (Wetende dat met enige regelmaat een vrachtwagen dit verbod negeert)
5. Generaal de la Reijlaan: Zie de vragen en antwoorden naar de tijdelijk genomen fysieke maatregelen bij de Herenstraat.
“De aanleiding van deze ingreep zijn (diverse) meldingen dat autoverkeer vanuit het Spiegel ondanks het verbod toch linksaf slaat
de Kloosterweg in. Deze beweging is niet toegestaan omdat daarmee het doorgaande verkeer wordt opgehouden tot op de
overweg.”
https://bestuur.gooisemeren.nl/uploads/media/190304_ChristenUnie__Beantwoording_schriftelijke_vragen_aanpassing_splitsing_Herenstraat-Kloosterweg.pdf
6. De in het Kaderplan Verkeer Centrum Bussum voorgestelde inrichting van de kruising Vlietlaan – Meerweg – Julianaplein
tijdens de behandeling van de KVC buiten scope is gezet. Zie de bijlage met de voorgestelde inrichting.
Bevoorrading van de winkels op het Julianaplein vindt dan via de Veerstraat plaats of via de laden/lossen parkeerplaatsen op
de Vlietlaan naast het Julianaplein. Parkeren wordt naar Olmenlaan garage geleid, Parkeerplaats op de Veldweg door
omkeren verkeersrichting op de Veldweg. Veldweg tussen Vlietlaan en Nassaulaan kan dan afgesloten worden voor
gemotoriseerd verkeer (behalve bevoorrading). Positief effect is de visuele/ervaren vergroting van het voetgangersgebied
tussen Julianaplein en Nassaulaan. Men verlaat de Parkeerplaats op de Veldweg dan via de Kloosterweg-Vlietlaan.
7. In Navolging van de maatregelen bij de Herenstraat het rechtsaf slaan vanaf de Meerweg de Vlietlaan in (richting Veldweg) en
het Julianaplein op voor al het gemotoriseerde verkeer te verbieden. Dit om de doorstroom op de spoorwegovergang te
borgen. Beide genoemde wegen worden éénrichtingsverkeer richting Vlietlaan waardoor een middenberm vluchtheuvel voor
fietsers kan worden gecreëerd.
Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Roel Kamphuis (ChristenUnie)

1. Voor de leesbaarheid/ toegankelijkheid graag puntsgewijs (genummerd) redigeren .

