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Op 16 januari 2019 heeft u artikel 38 vragen gesteld over het onderwerp: Verkeerssituatie kruising 
Fluwelensingel / Tiendewegbrug 
 
Onderstaand de beantwoording van uw vragen. 
 
 

1. Zijn onze eerder gestelde vragen onjuist/onvoldoende behandeld?  De antwoorden lossen 
in ieder geval de door ons geschetste onveilige situatie niet op.   

 
Het college is van mening dat de eerder gestelde vragen voldoende zijn behandeld. De huidige 
verkeerslichten worden aangepast zodat het voor fietsers en voetgangers veiliger wordt. Voor 
voetgangers die willen oversteken over het fietspad -dat achterlangs de bushalte loopt- wordt een 
extra paal met drukknop geplaatst. Hierdoor wordt voorkomen dat grote groepen voetgangers het 
fietspad blokkeren. De uitvoering laat enige tijd op zich wachten vanwege de grote werkvoorraad bij 
het schaarse aantal marktpartijen die deze werkzaamheden kunnen uitvoeren. 
 
 

2. Bent u bereid onze suggesties (meedenken) op oplossingsgerichtheid te behandelen? 
 
Het plaatsen van een bord verplicht fietspad is een goede suggestie die wij zullen laten uitvoeren.  
Het trottoir ter hoogte van de bushalte is verdwenen door de aanleg van het fietspad. Het aanleggen 
van een nieuw trottoir is vanwege de aanwezigheid van een boom niet mogelijk waarbij het tevens ten 
koste gaat van het groen in het Vromanpark. Voor ons college is het uitgangspunt geweest dit park 
niet aan te tasten. Vanwege de daarom beperkt beschikbare ruimte is het busperron nu mede als 
(doorgaand) voetpad ingericht, toegankelijk en bereikbaar gemaakt. Ook is het busperron breder 
aangelegd dan noodzakelijk en is een speciale kleinere versie abri geplaatst waardoor de breedte 
voor voetgangers optimaal gebruikt kan worden. Aan beide zijden van het perron zijn verlaagde 
entrees gerealiseerd voor minder validen. Omdat de halte nagenoeg niet door instapreizigers wordt 
gebruikt staan er vrijwel nooit reizigers te wachten die de doorgang voor voetgangers mogelijk kunnen 
belemmeren.   
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Uw suggestie om een extra licht te plaatsen bij de drukknop voor fietsers, nemen wij niet over. Dit licht 
is al aanwezig aan de linkerzijde van de weg, en is voldoende zichtbaar.   
 
 
Wij vertrouwen erop u met deze antwoorden voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Burgemeester en wethouders van Gouda, 
de secretaris,  de burgemeester, 

E.M. Branderhorst  M. Salet 
 
Geschatte ambtelijke capaciteit: 2 uur. 
 

 


