
Sliedrecht en Zwijndrecht varen eigen koers met voorrang

Standaard-rotonde ver weg
3 Uniformiteit van rotondes binnen de Drecht-
;teden is ver weg, Sliedrecht en Zwijndrecht
slijven zeker tot 2010 vasthouden aan eigen
/oorrangsregels. 'Géén voorrang is voor fietsers
uist veiliger/ zeggen zij.

DRECHTSTEDEN

Steeds meer gemeenten in
Nederlandbouwen roton-
des om en geven fietsers

)p de rotonde voorrang. Een
ymgekeerde ombouwopera-
;ie komt nooit voor, zegt W.
Sfederpelt, voorzitter van de
Fietsersbond Zuid-Holland

en lid van de Dor dtse gemeen-
teraad en de Drechtraadvoor
GroenLinks. Hij vindt het
vreemd dat binnen de Drecht-
steden de gemeenten Slie-
drecht en Zwijndrecht hard-
nekkig vasthouden aan het
beleid dat fietsers op de roton-
de voorrang moeten geven
aan afslaande auto's.

Nederpelt: „Rijk en provin-
cie bepleiten voorrang voor
fietsers én eenheid van be-
leid. Dat is er nu zelfs binnen
de Drechtsteden niet. Als ik
van Dordrecht naar Zwijn-
drecht rijd, moet ik me beden-
ken dat daar andere regels
gelden. Een rotonde die op
zichzelf veilig is, kan er zo in-
direct voor zorgen dat op een
andere rotonde een ongeval
gebeurt. Het wegbeeld zou zo
veel mogelijk hetzelfde moe-
ten zijn. Bovendien maakt
voorrang voor fietsers het fiet-
sen aantrekkelijker." Papen-

drecht en Hendrik-Idp-Am-
bacht volgden de afgelopen
jaren die filosofie en bouw-
den verkeerspleinen om. Slie-
drecht en Zwijndrecht kiezen
bewust voor een eigen koers.

Afgezien van de forse kos-
ten van ombouw, melden de
verkeerswethouders R, van
de Ven en A. Dost beiden dat
de zwakkere verkeersdeelne-
mer juist beter beschermd is,
wanneer hij moet wachten.

Beiden menen ook dat ro-
tondes moeten zorgen voor
betere doorstroming van
auto's en dat dit effect deels

teniet wordt gedaan als fie
sers voorrang hebben. „Ons
rotondes zijn daardoor beti
voor de luchtkwaliteit, ze hel
ben minder remmen en o]
trekken tot gevolg," zej
Dost. Van de Ven beroe]
zich op de visie van de Stiel
ting Wetenschappelijk Oi
derzoek Verkeersveilighei
die er juist anders over den]
dan rijk en provincie. De we
houders sluiten een beleid
wijziging op termijn niet ui
maar zien dat deze collegep
node - tot 201O - niet gebei
ren.


