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Geachte heer Vos, 

• 3 SEP. 2ÖH 

Op 11 juni 2014 heeft u aandacht gevraagd voor de voorrangssituatie op de 
oversteekplateaus op de Asschatterweg. Op 2 juli 2014 hebben wij u meegedeeld dat wij aan 
een adviesbureau hebben gevraagd een second opinion uit te brengen. 

Tijdens de zomerperiode hebben wij dit door Goudappel Coffeng uitgebrachte advies 
ontvangen. Hieronder kunt u lezen hoe wij met dit advies willen omgaan. 

Juridische houdbaarheid 
Volgens Goudappel Coffeng hoort een fietspad bij de rijbaan wanneer de afstand van het 
fietspad tot de rijbaan vijf meter of minder bedraagt. Verder wordt in het advies opgemerkt 
dat een fietspad in ieder geval niet tot de rijbaan behoort wanneer de afstand tussen het 
fietspad en de rijbaan tien meter of meer bedraagt. 
Op de vraag op welke wijze de voorrang tussen de hiervoor genoemde twee 'uitersten' 
geregeld moet/kan worden kan ook Goudappel Coffeng geen helder antwoord geven omdat 
er geen jurisprudentie bestaat c.q. bekend is over de voorrangssituatie binnen dit 'grijze 
gebied'. 

De conclusie die wij hieruit trekken is dat, wanneer wij elk juridisch risico willen uitsluiten, de 
voorrangsregeling voor het fietsverkeer alleen kan worden gehandhaafd wanneer de afstand 
tussen het fietspad en de rijbaan voor autoverkeer wordt verruimd tot minimaal 10 meter. 

Probleem is echter dat de fysieke ruimte die hiervoor nodig is hier redelijkerwijs niet kan 
worden gevonden. Daarbij komt dat een forse bochtverruiming een relatief kostbare kwestie 
is en dat zo'n ingreep vanuit het oogpunt van de fietser minder zal worden gewaardeerd. 

De hiervoor genoemde argumenten pleiten voor het opheffen van de voorrangsregeling. 
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Los van het vorenstaande zijn wij van mening dat, wanneer de ingestelde voorrangsregeling 
zou worden gehandhaafd , de forse eik die nu tussen de rijbaan en het fietspad staat, gekapt 
moet worden omdat deze boom het vrije zicht op het fietsverkeer dat Leusden hier 
binnenrijdt in belangrijke mate ontneemt. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties kunnen 
ontstaan. Het kappen van deze fraaie eik vinden wij hoogst ongewenst. 

Op grond van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden hebben wij besloten de 
procedure gericht op intrekking van de voorrangsregeling voor fietsverkeer in gang te zetten. 
Onze insteek is nu om de voorrangsregeling om te draaien; fietsers die hier willen oversteken 
moeten voorrang verlenen aan het doorgaand verkeer op de Asschatterweg. 

Gevolgen opheffen voorrangsregeling 
Het fietspad langs de oostzijde van de Asschatterweg is (ook) vanuit twee richtingen 
berijdbaar gemaakt. Dit houdt in dat fietsers die de Asschatterweg gebruiken om van en naar 
Amersfoort te rijden, deze weg ook iets verderop kunnen oversteken. Dit kan bij het 
Reigerpad en/of bij de verkeerslichten op de kruising Asschatterweg-Middenweg. De kans 
dat je als overstekende fietser op deze laatste locatie wordt aangereden door een auto is 
aanzienlijk kleiner dan bij het plateau ter hoogte van de Liniedijk. 

In de praktijk zal blijken dat 'vitale' fietsers ook zonder voorrangsregeling het plateau bij de 
Liniedijk zullen gebruiken om naar de overkant te gaan. Deze groep kan zelf prima 
inschatten of het verantwoord is om hier over te steken. De meer kwetsbare fietsers (kleine 
kinderen en senioren) kunnen bij het opheffen van de voorrangsregeling beter doorrijden 
naar één van de hiervoor genoemde oversteeklocaties, waar het overzicht beter is dan dat 
ter hoogte van de Liniedijk. 

Overleg met Fietsersbond 
Het voorstel om de voorrangsregeling op te heffen is met de lokale afdeling van de 
Fietsersbond besproken. De twijfels over de juridische houdbaarheid van de ingestelde 
voorrangsregeling zijn voor de Fietsersbond aanleiding af te zien van het instellen van 
bezwaar tegen het opheffen van de voorrangsregeling voor fietsers. 

Wat te doen met het bestaande oversteekplateau? 
Dit plateau fungeert ook als snelheidsremmer. Hiermee kan worden voorkomen dat 
inkomend autoverkeer de bebouwde kom met een te hoge snelheid binnenrijdt. 
Daarom wordt het oversteekplateau gehandhaafd. Hetzelfde geldt voor de daarop 
aangebrachte LED-verlichting. Deze wordt permanent in de knipperstand gezet. 

Consequenties voor locaties waar de verkeerssituatie vergelijkbaar is 
Ook op de Asschatterweg (direct ten oosten van de Torenakkerweg) is een (tijdelijk) 
oversteekplateau gemaakt waar fietsverkeer recht op voorrang heeft. Het is de bedoeling dat 
de aansluiting Torenakkerweg-Asschatterweg in het voorjaar van 2015 wordt 
gereconstrueerd. Dit houdt tevens in dat het plateau komt te vervallen. Ons voorstel is om de 
vigerende voorrangsregeling te continueren tot de reconstructie voltooid is. Het opheffen van 
de voorrangsregeling (voor zo'n korte periode) zal alleen maar tot verwarring leiden. 
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( Leusden 

Ook op de Koningin Julianaweg moet een oversteekvoorziening worden gemaakt om fietsers 
van en naar het langs de oostzijde van de Koningin Julianaweg gelegen fietspad te dirigeren. 
Uit oogpunt van uniformiteit ontkomen we er niet aan om ook op deze locatie fietsers uit de 
voorrang te houden. 

Verkeersbesluit 
De opheffing van de voorrangsregelingen moet worden geregeld via een verkeersbesluit. 
Tegen zo'n besluit kan bezwaar en beroep worden ingesteld. 

Wij vertrouwen er op u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Leusden, 

-EiDrbgctilBfl 
directeur-secretaris 

mevrouw drs. A. Vermeulen 
burgemeester 
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