
Datum Naam Adres P.code Plaats Inhoud reactie Antwoord

1-7-2015 Fietsersbond,

t.a.v. de heer H.G. de Bruin

per mail: 

fietsersbonddrechtst@kpnmail.nl

a. Discussie Gebiedsontsluitingswegen  - Erftoegangswegen (Spuiweg 30 km/h).

b. Portaalborden 30 km/h (net zoals op Prinsenstraat).

c. Groene ‘attentieborden 30’verwijderen tezamen met situatie gewijzigd borden na 3 

maanden.

d. Schrikstroken introduceren.

e. Fietsstraten introduceren

     - Vrieseweg (Oranjepark – Vrieseplein)

     - Sint Jorisweg – Hallinqclaan – Stooplaan

     - Dubbeldamseweg Noord – School Vest Blekersdijk

 

l. Parkeerplaatsen bij VOP School Ferdinand Bolsingel verwijderen.

m. Paaltjes noordzijde Sint Joris verwijderen.

n. Steltenpad zichtbaar maken op Groenedijk .

o. Singel tussen Noordendijk en Hallincqlaan opwaarderen in ruimtelijke kwaliteit.

a. Gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen zijn in Mobiliteitsplan 2004 vastgesteld en in VSP 2013 bekrachtigd. De gemeenteraad heeft toen bepaald dat de Spuiweg 

als gebiedsontsluitingsweg een 50 km-weg blijft en de Singel onderdeel uitmaakt van 30 km; wijziging daarvan is nu niet aan de orde.

b. Plaatsing van portaalborden is onderzocht. Bebording moet op enige afstand van de rijbaan staan. Vanwege de breedte van trottoirs en aanwezige parkeervakken is 

plaatsing van dergelijke borden niet overal mogelijk. Naast de te krappe resterende trottoirruimte ontstaan ook problemen met de ligging van aanwezige kabels en leidingen. 

Dergelijke borden hebben overigens een dubbele kostprijs en hogere onderhoudskosten. Het is niet goed om bij de ene ingang van het 30 km-gebied reguliere borden en elders 

portaalborden te plaatsen (uniformiteitswens). Gelet op het voorgaande wordt voorgesteld geen portaalborden maar reguliere borden te plaatsen.  

c. Attentieborden blijven niet 3 maanden staan maar totdat de inrichting van het totale gebied voldoende is/verkeersituatie wenselijk is (ca. 4 jaar). 

d. De plannen voor optische versmalling van de wegvakken is aangepast: een rijbaan met aan beide zijden 0,30-2,70-markering (zonder fietssymbolen). Vlak voor de 

zomervakantie is met spoed een proefvak aangebracht in de Vriesestraat; de reacties daarop zijn positief. Van fietsstroken en dus ook van schrikstroken is dus geen sprake. 

e. Vooralsnog is in Dordrecht een voorwaarde voor een fietsstraat, dat de  fietser in de meerderheid is. Dit is in de Schil (nog) niet het geval en om die reden is aanleg van 

fietsstraten niet aan de orde. Bovendien is de Sint Jorisweg een beoogde parkeer(retour)route en is de Hallincqlaan/Stooplaan een calamiteitenroute + beoogde parkeer 

(retour)route. Ook rijdt de bus over deze wegen. 

f. Spuiweg en Papeterspad 30 km/h ipv 50 km/h.

g. Fietsstrook rotonde Spuiweg aan zijde tunnel introduceren.

h. Drempel introduceren op rotonde Spuiweg, afslaande arm Spuiweg.

i. Middenmarkering op Albert Cuypsingel tussen Beverwijckstraat en J. de Wittstraat.

j. Doorsteekje A. Cuypsingel naar parkeerplaats J. de Wittstraat.

k. Doorsteekje dode arm Blekersdijk. 

l. Parkeerplaatsen bij VOP School Ferdinand Bolsingel verwijderen.

m. Paaltjes noordzijde Sint Joris verwijderen.

n. Steltenpad zichtbaar maken op Groenedijk. 

o. Singel tussen Noordendijk en Hallincqlaan opwaarderen in ruimtelijke kwaliteit.

f . Zie punt A1-1.

g. Buiten de scope van 30 km project. Kan fysiek niet gemaakt worden door (monumentale) tunnelwanden . Fietsstrook is niet nodig: alle richtingen zijn bereikbaar; behalve 

Kilwijkstraat richting Singel voor paar bewoners (kunnen via Aert de Gelderstraat)

h. In samenspraak met de Fietsersbond zijn in 2014/2015 aanpassingen gedaan.

i. Huidige sergeantmarkering in midden blijft gehandhaafd, tot toekomstig onderhoud. Te zijner tijd wordt bezien welke aanpassing nodig/mogelijk is.

j. Valt buiten 30 km/h project. Kan naar gekeken worden bij evt. fysieke maatregelen die in de toekomst getroffen gaan worden (versmallen rijbaan bij aanpak kruispunt 

Stationsweg-Singel).

k. Deze verbinding is er al (uitritconstructie).

l. De ondergrond van de tekening was niet overeenkomstig de feitelijke situatie buiten. Verwijdering van het parkeervak aan de rechterzijde kan vanuit de richting Blekersdijk  

(parkeerverbod en wit kruis in vak) en zorgt voor verbetering van het uitzicht; is nu in de plannen opgenomen. De linkerzijde van de weg moet vanuit deze richting voldoende 

zichtbaar zijn. VOP kan in een later stadium opgeheven worden, dan kan ook nu nu vervallen parkeervak weer gebruikt worden. Vanaf Kunstmin is al sprake van voldoende 

uitzicht vanwege de aanwezige uitritconstructies.

m. Valt buiten 30 km/h project. Is doorgegeven aan Stadsbeheer.

n. Steltenpad is geen zijweg. Dus geen plateau met attentie markering. Wel zijn de plannen gewijzigd zodat de aan te leggen parkeerstrook middels markering onderbroken 

wordt.

o. Dit deel van de Singel verbeteren is ook de wens van o.a. de gemeente, maar valt buiten de scope 30 km. gebied Schil. Ter plaatse is sprake van slechte leidingen die eerst 

vervangen moeten worden door nutsbedrijven. Deze activiteiten staan de komende jaren nog niet gepland. Daarom en omdat financiele middelen ontbreken is verbetering 

nog niet aan de orde. 


