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Papendrecht dinsdag 4 september 2018 
Onderwerp Zebrapad aanleggen ter hoogte van Andoornlaan 12-14 

Tweede brief als aanvulling op de eerste brief van 31 augustus 2018 
 
 
Geachte heer Moerkerke, 
 
In aansluiting op onze brief d.d. 31 augustus 2018 geven wij u hierbij na een tweede consultatieronde 
met de bewoners ter plekke nog een aantal (mogelijk extra) redenen aan uw College mee, ten 
behoeve van de afweging ter plekke tot een voetgangersoversteekplaats (VOP) te besluiten. 
 

 Het gaat om twee woonwijken die zo beter met elkaar verbonden worden; 

 Kinderen kunnen zo makkelijker zelf in een andere wijk spelen; 

 Kinderen (en volwassenen) die in de ochtend willen oversteken komen dan sneller aan de 
overkant; 

 Als er een file op de snelweg is kom je er niet tussen, vanwege het sluipverkeer; 

 Door een zebrapad (ook wel VOP genoemd) zullen de meeste mensen dan op één plek 
oversteken, en niet overal, wat de veiligheid ten goede zal komen; 

 Veel mensen steken daar over. Schoolgaande kinderen, spelende kinderen, fietsers die naar de 
overkant lopen om daar op het fietspad verder te rijden en heel veel mensen die hun hond gaan 
uitlaten; 

 Door een zebrapad aldaar aan te leggen hopen we dat mensen er meer van bewust zijn dat ze 
binnen de bebouwde kom rijden en hun snelheid aan zullen passen; 

 In de Andoornlaan is er verder niks mogelijk: er kunnen geen drempels of wegversmallingen 
geplaatst worden omdat de hulpdiensten Papendrecht snel moeten kunnen verlaten of inrijden 
ingeval dat zich een crisis voordoet; 

 
Om bovenstaande redenen zou een zebrapad dé oplossing zijn. De hulpdiensten hebben er dan geen 
‘last’ van. En de bewoners ter plekke kunnen makkelijker én veiliger oversteken. Hopelijk zal de 
snelheid van de meeste auto’s hierdoor verminderen. Maar er geldt nog een extra argument. 
 

 Er staan ook bejaardenwoningen in de wijk. Veel mensen maken een wandeling, maar zij zijn 
(soms) slecht ter been. Zij lopen dan in de Andoornlaan aan de kant waar de huizen staan op de 
stoep omdat aan de overkant (van Andoornlaan 18) geen stoep is. Deze mensen moeten dan 



 

ongeveer ter hoogte van de nummers 14-16 oversteken. Dit is soms heel lastig voor deze mensen 
omdat ze over het algemeen niet zo goed ter been zijn. 

 
Bewoners ter plekke laten ons weten dat zij hopen dat deze oplossing haalbaar is en dat de 
gemeente een zebrapad (VOP) aan wil leggen. 
 
Nóg lopen sommige ouders met hun kinderen (die soms al bijna de leeftijd van 10 jaar hebben 
bereikt) mee, omdat de kinderen niet aan de overkant kunnen komen. Soms is het gemotoriseerde 
wegverkeer van dien aard dat er gas gegeven wordt in plaats van gas terug genomen wordt als een 
kind wil oversteken. 
 
Mensen schijnen tegenwoordig haast te hebben en niet de moeite te willen nemen even een ander 
rustig over te laten steken. 
 
Een van de bewoners verzucht dan ook: “Ik hoop dat we in deze straat een oplossing krijgen. Nog 
elke dag loop ik met mijn 9,5 jarige mee omdat hij soms niet aan de overkant komt. Er zijn zelfs 
mensen die gas bij geven omdat ze geen zin hebben om te stoppen! En als je kijkt hoeveel mensen 
er op een dag oversteken en er moeite mee hebben om over te steken omdat de auto’s zo hard 
rijden en er veel auto’s rijden is het eigenlijk naar ons idee (mensen uit de straat) een raar iets dat 
er al niet een zebrapad ligt! Ik hoop dat we uiteindelijk veilig en makkelijk een keer hier kunnen 
oversteken”. 
 
Wij hopen u met deze tweede brief nog wat extra informatie te hebben kunnen geven, teneinde u in 
staat te stellen om een goede afweging te maken waarbij het bewonersbelang ter plekke ten volle zal 
worden meegewogen. 
 
Hoogachtend, 
Namens de fractie van Onafhankelijk Papendrecht, 
 
Ruud Lammers, fractievoorzitter. 


