
 
 

 

 

 

 
 
Aan  
het College van Burgemeester en Wethouders 
Willem Alexanderstraat 7 
7442 MA  NIJVERDAL 
 

                                                                                                    Nijverdal, 23 februari 2018 

 

Betreft: -fietsoversteek Helmkruidlaan (Atletiekbaan) 

                - onderzoeken mogelijkheid fietstunnel 

 

Geacht College,  

Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Hulsen en door de Kruidenwijk 

georganiseerde verkiezingsdebat hoorden wij telkens over de nog steeds gevaarlijke 

oversteek voor fietsers bij de rotonde Helmkruidlaan (Atletiekbaan), ondanks dat 

deze oversteek is voorzien van waarschuwingsknipperlichten en borden. 

Hoewel er meerdere zeer gevaarlijke oversteken in onze gemeente zijn, moeten wij 

constateren dat deze oversteek, vooral voor schoolgaande kinderen, tot de 

gevaarlijkste in onze gemeente behoort. 

Ook werd melding gemaakt van filevorming op de Baron van Sternbachlaan tijdens 

het oversteken van fietsers. Dit is vooral het geval wanneer scholen beginnen of 

sluiten en tijdens de spitsdrukte van auto’s op voornoemde weg. Wij hebben ook  

 



 
 

 

 

zelf geconstateerd dat er inderdaad van filevorming sprake is en automobilisten 

hierdoor meer risico’s nemen bij het aanrijden van  rotonde. 

Ook kwam ons ter ore dat de meeste aanrijdingen niet worden doorgegeven en 

daardoor niet worden geregistreerd. Terwijl van gemeentezijde wordt gezegd dat 

erin lange tijd “slechts” vier ongelukken zijn gemeld, is bij ons bekend dat er 

recentelijk vier aanrijdingen in één week hebben plaatsgevonden. 

Wij zijn  van mening dat niet gewacht kan worden met het nemen van maatregelen 

voor een veiliger oversteek. Tijdens het verkiezingsdebat in de Kruidenwijk hebben 

wij ons uitgesproken voor realisering van een fietstunnel. Wij vinden dat bij de 

voorbereiding en uitvoering van de NZ verbinding bij Hulsen het onderzoek naar een 

fietstunnel moet worden meegenomen. 

Wij hebben de volgende vragen: 

• Wilt u, vooruitlopend op dit onderzoek, een camera in de nabijheid van de 

rotonde plaatsen om door middel hiervan te controleren hoe de 

verkeersstromen en oversteken verlopen, zodat wij allen hier een goede en 

betrouwbare informatie over krijgen? 

• Bent u bereid om, wanneer voornoemde informatie daar aanleiding voor 

geeft, te kijken naar een goede oplossing, b.v. het realiseren van een 

fietstunnel? Afhankelijk van de aanwezige kabels en/of leidingen langs de 

wegen hoeft deze volgens ons niet al te duur te zijn. 

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden voor de raadsvergadering van 13 

maart aanstaande. 

 

Namens de lokale fracties, 

Gemeente Belangen,                    BurgerBelang,                            HOP, 

Jan Veneman                                  Thea ten Have                            Johan Stuut. 

 

 


