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Geachte heer Vos, 

In uw brief van 11 juni 2014 vraagt u aandacht voor de in uw ogen verwarrende en derhalve 
ongewenste verkeerssituatie op de oversteekplateaus op de Asschatterweg. Volgens u wordt 
ten onrechte de indruk gewekt dat hier sprake is van een kruisende weg. Voor u is dit 
aanleiding ons de volgende vragen te stellen. 

1. Wat gaat u er aan doen om deze verwarrende situatie die bovendien juridisch onjuist 
is, te herstellen? 

2. Hoe gaat u de verkeersdeelnemers tot het moment dat de aanpassing gerealiseerd is 
attent maken op deze verwarrende situatie? 

De achtergrond van uw vragen is dat u zich zorgen maakt over de verkeersveiligheid van 
vooral de fietsers. De door ons gekozen verkeersoplossing is juist bedoeld om een zo'n 
verkeersveilige situatie te creëren. In de praktijk roept de maatregel vragen op. Recent heeft 
zich een incident voorgedaan. Ook om die reden laten wij op korte termijn een second 
opinion uitvoeren door een gespecialiseerd bureau. Wij zullen de resultaten bespreken met 
de fietsersbond en de betrokken scholen langs de route op dit deel van de Asschatterweg. 
Het doel van het onderzoek is er op gericht om te komen tot een zo'n verkeersveilige situatie. 
In lijn daarmee vragen wij ook een toets op het juridische kader van de huidige 
verkeersmaatregel. 
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Als de resultaten van de second opinion bekend zijn, zullen wij hierover informeren. 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Leusden 

E/DTCuchtenburg 
Directeur-secretaris 

mevrouw drs. A. Vermeulen 
burgemeester 
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