
Van: NN 
Datum: maandag 29 november 2021 om 13:35:51
Aan: Raad Alblasserdam
Onderwerp: plan voor extra verkeerslichten Grote Beer

Goedemiddag, 

Op Alblasserdamsnieuws lees ik dat er plannen zijn voor verkeerslichten op de kruising Grote 
Beer en industrieterrein. https://www.alblasserdamsnieuws.nl/wordpress/2021/11/27/plan-
voor-extra-verkeerslichten-en-opstelstroken-bij-kruising-grote-beer-en-industrieterrein/

Ik lees ook dat dit voorstel nog in de raad behandeld moet worden. Ik ben tegen! Ik leg graag 
uit waarom. 

Mag ik u eraan herinneren dat recent een snelfietsroute is gerealiseerd van Alblasserdam 
naar Dordrecht/ Sliedrecht
https://www.alblasserdamsnieuws.nl/wordpress/2015/06/30/aanleg-snelfietsroute-tussen-
alblasserdam-en-papendrecht-van-start/.   

Met het plaatsen van verkeerslichten op bovengenoemde kruising wint weer de 
doorstroming van de auto het ten koste van de fiets. Het doel van deze aanpassing is 
namelijk het bevorderen van de doorstroming van automobilisten. 
Ik lees verder in het artikel dat de wethouder dit voorstel doet in overleg met de 
ondernemers. Doorstroming van auto's wordt hier als hoogste doel gezien en de 
ondernemers zijn als enige partij gehoord. De doorstroming van fietsers wordt hierdoor 
belemmerd. En deze groep is niet gehoord in het komen tot dit voorstel. 

De fiets delft dus weer het onderspit. En dat terwijl iedereen, inclusief de coalitie roept dat 
het gebruik van de fiets juist gestimuleerd zou moeten worden. Ik lees bijvoorbeeld in het 
coalitieakkoord op pagina 13: "Ons dorp houdt ruim baan voor fietsers."
Op dit moment heeft de fiets een voorrangspositie op deze kruising. Na het plaatsen van 
verkeerslichten begint het wachten voor de fietsers in de spits terwijl de auto's vrij baan 
hebben. een slechte ontwikkeling die het gebruik van de fiets ontmoedigt en het gebruik van 
de auto aanmoedigt. 
 
Daarom heb ik verschillende raadsfracties gemaild met de oproep tegen dit voorstel te 
stemmen. Bij deze bent u ook op de hoogte. Ik verzoek u dit bericht als ingekomen stuk mee 
te nemen met de raadsbehandeling. 

Met vriendelijke groet,
NN
inwoner Alblasserdam
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