
Geachte raadsleden

U hebt in het document “Aanvullend maatregelenpakket” een aantal voorstellen 
gekregen inzake maatregelen i.v.m. de veiligheid van de Biezenkamp.

Een groot deel daarvan kunnen we onderschrijven, maar tegen een belangrijk deel 
hebben we bezwaren.

In het rapport “Advies “Klankbord” Biezenkamp, 1 mei 2015” van de breed 
samengestelde klankbordgroep die in 2014/2015 over de inrichting van de 
Biezenkamp heeft overlegd is uitgebreid aandacht besteed aan de fietsroute door de 
Biezenkamp. De fietsroute was een van de belangrijkste onderwerpen uit dit rapport 
en heeft ook veel overlegtijd gekost. Logisch, want het ging over de veiligheid van de 
bezoekers van de Biezenkamp. De veiligheid die nu weer/nog een item is. 
Dat auto’s, scooters en brommers niet op het plein mochten komen was duidelijk. In 
het rapport ging het dus vooral over fietsers die wel over de Biezenkamp mochten 
rijden maar die zo weinig mogelijk veiligheidsrisico mochten opleveren.

Op pagina 8 van dat rapport staat:  
Bij de verdere uitwerking van de fietsroute door de Biezenkamp 
dient absoluut rekening te worden gehouden met:
.
Er dient een zodanige logische route te zijn, begeleid door bomen,
straatmeubilair en een afwijkende kleur van het wegdek, dat 
doorgaande
fietsers geen behoefte voelen gebruik te maken van het 
voetgangersgebied.
…..

En even verderop:
Op diverse plaatsen dienen duidelijk gemarkeerde veilige 
oversteekplaatsen
te worden gemaakt,

Een heel duidelijke lijn waar fietsers mochten rijden was een belangrijk doel. Dat 
moest zo worden ingericht dat fietsers “automatisch” de goede route namen. Er zijn 
mooie plaatjes getoond hoe dat zou kunnen.

Het rapport is door het gemeente bestuur geaccepteerd als uitgangspunt voor de 
verdere inrichting van de Biezenkamp.

Maar bij de realisatie van de Biezenkamp bleek dat die beloften niet werden 
opgevolgd. Als je van buitenaf naar de Biezenkamp rijdt dan is er een redelijk 
duidelijke route, maar op het moment dat je bij het grote plein komt wordt die route 
heel duidelijk beëindigd. Dus daarna is het hele gebied vrij voor iedereen en voor 
elke fietser. Als je heel goed oplet zie je dat er nog een paar ronde plaatjes in het 
plein liggen in het verlengde van de fietsroute, maar dat is bepaald geen dwingende 
of stimulerende afbakening. Iedereen rijdt daarom maar voor het vaderland weg.

In het rapport van de gemeente staat dat “de SMBL heeft laten weten niet tevreden 
te zijn met de voorgestelde maatrelen. Zij wil dat de ‘rijloper’ voor de fiets 
nadrukkelijker in beeld wordt gebracht, zodat voetgangers weten waar zij de 
doorgaande fietsers kunnen tegenkomen. Mede vanwege de weekmarkt is dit 
voorstel niet overgenomen.”
Dit is door de SMBL bepleit allereerst omdat dit met de klankbordgroep zo was 
afgesproken. Er zou veel meer dan alleen maar een belijning zijn, maar ook allerlei 



elementen zoals bomen en fietsparkeerplaatsen om die route ook duidelijk visueel te 
markeren.
Daarvan is niets terecht gekomen, integendeel.

Nu wordt gezegd dat i.v.m. de weekmarkt de belijning niet kan worden 
doorgetrokken. Een raar argument. Misschien moeten we de klankbordgroep nog 
eens vragen, die had vaak creatieve oplossingen voor dergelijke onechte problemen.

Verder wordt nu voorgesteld om tussen de LIDL en het Hamersveld de fietsroute te 
wijzigen. Daar kunnen we ons in vinden, maar dan wel met het doortrekken van die 
gele lijnen tot waar de fietsers geacht worden de fietsroute te beginnen en te 
verlaten. Volgens het “Aanvullend maatregelenpakket” is dat een relatief kostbare 
maatregel, maar het is o.i. nodig om duidelijkheid te scheppen over waar we wel en 
waar we geen fietsers verwachten.
Bovendien vinden we dat het nodig is om dicht bij de ingang van het Hamersveld ook 
fysieke scheidingsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat fietsers te dicht bij die 
ingang komen.

Vanuit de SMBL is ook voorgesteld om op enkele punten een soort oversteekplaats 
over de fietsroute in de bestrating aan te brengen. Dat is voor fietsers een “pas extra 
op” signaal en als dit veel gebruikt wordt geeft het voor voetgangers een stukje 
veiligheid.

met vriendelijke groeten,

PS Ivm late signalering van het voorstel geen tijd om dit binnen de SMBL te 
overleggen, daarom op persoonlijke titel.


