
 
 
 
Motie rotonde op de kruising van de Edelweisslaan – Vrijheer van Eslaan 
 
De gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 07 juli 2016, 
ter bespreking en besluitvormende behandeling van het voorstel tot het vaststellen van de Eerste 
Concernrapportage 2016, de Perspectiefnota 2017 en tot het kennisnemen van het voorgenomen 
financieel beleid in de periode van 2017-2021, 
 
Neemt in overweging dat: 
 de fractie van Onafhankelijk Papendrecht met een brief aan het College op 24 mei 2016 aandacht 

heeft gevraagd voor deze volgens eigen waarneming en geluiden uit de samenleving als 
gevaarlijk ervaren kruising waar veel bijna-ongelukken gebeuren; 

 de fractie van Onafhankelijk Papendrecht om die reden met redenen omkleed heeft verzocht te 
onderzoeken of op de plek van deze kruising een rotonde kan worden aangelegd; 

 thans groot onderhoud op deze plek wordt gepleegd, waarbij de riolering wordt vervangen 
vanuit de bocht aan de zijde van de kinderboerderij tot aan de dijk Kraaihoek; 

 de werkgrens van het werk op de rand met deze kruising zit waarbij de nieuwe asfaltverharding 
wordt aangesloten op de bestaande asfaltverharding; 

 het college in zijn brief van 21 juni 2016 (met kenmerk 1655685) stelt dat het college op 13 
oktober 2016 heeft besloten lichte aanpassingen door te voeren in de verwachting de 
verkeerssituatie ter plekke veiliger te maken; 

 het college kennelijk in staat moet worden geacht om in de toekomst een besluit te hebben 
genomen ten aanzien van uit te voeren maatregelen; 

 het college stelt dat de ongevallen die plaatsgevonden hebben als op zichzelf staande incidenten 
worden beschouwd en dat er geen sprake zou zijn van een verkeersonveilige situatie; 

 in een perspublicatie (in de Klaroen van 1 juni 2016) heeft gestaan dat een rotonde ter plekke 
veiliger voor met name fietsers en kinderen zou zijn; 

 in een perspublicatie (in de Klaroen van 8 juni) heeft gestaan dat de Fietsersbond afdeling 
Papendrecht zich reeds in het verleden sterk heeft gemaakt voor een rotonde ter plekke en nu 
het verzoek van Onafhankelijk Papendrecht om een rotonde aan te leggen op de kruising van de 
Edelweisslaan – Vrijheer van Eslaan ondersteunt; 

 
Spreekt uit dat: 
 binnenkort een verkeersluwe periode aanbreekt, nu de zomervakantie aanstaande is; 
 deze verkeersluwe situatie ronduit gunstig is als het gaat om het verrichten van reparaties aan de 

openbare weg, omdat verwacht mag worden dat tijdens de vakantieperiode in relatieve zin 
minder gebruik van de openbare weg zal worden gemaakt; 

 na schriftelijk overleg met de Fietsersbond afdeling Papendrecht aan de indiener van deze motie 
is gebleken dat een rotonde op de plek van de kruising van de Edelweisslaan – Vrijheer van 
Eslaan technisch mogelijk is en dat ook vrachtwagens gewoon kunnen blijven passeren; 



 

 de kruising van de Edelweisslaan – Vrijheer van Eslaan op dit moment onveilig is, met name voor 
fietsers en overstekende kinderen; 

 een rotonde op de plek van de kruising van de Edelweisslaan – Vrijheer van Eslaan een maatregel 
zou zijn die de verkeersveiligheid in overtuigende zin kan verbeteren; 

 
Verzoekt hierbij het college om: 
 van de ontstane situatie – groot onderhoud en vervangen van de riolering – pragmatisch gebruik 

te maken en over te gaan tot de aanleg van een rotonde; 
 dusdoende kosten te besparen door de rotonde nu reeds aan te leggen in plaats van later; 
 de verkeersveiligheid te verbetereten, met name voor fietsers en overstekende kinderen; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Fractie Onafhankelijk Papendrecht, 
de heer  R. Lammers. 


