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Gemeente Veenendaal

Aanleiding

De verkeerssituatie rondom de spoorwegovergang Kerkewijk is onoverzichtelijk en chaotisch. Dit wordt

veroorzaakt door een combinatie van inrichting van de openbare ruimte, de hoeveelheid verkeer dat

de overweg passeert en de lange sluiting van de spoorbomen tijdens treinpassages.

Dagelijks passeren zo’n 12.000 motorvoertuigen en ruim 5.000 fietsers de spoorwegovergang Kerkewijk.

De inrichting is dusdanig dat van alle kanten fietsers en auto’s kunnen komen. Het verkeer heeft rond

de overweg meerdere conflictpunten. Zo heeft bijvoorbeeld een auto die vanuit de richting Industrielaan

komt en rechtsaf de Rembrandtlaan in wil, 3 “kruispunten” waar deze fietsers mag verwachten.

Tijdens een treinpassage wordt al het verkeer dat de overweg wil passeren door middel van slagbomen

tegengehouden. Deze spoorwegovergang wordt 4 keer per uur gesloten in verband met een treinpassage.

Twee sluitingen daarvan liggen vaak zo kort na elkaar, dat op het moment dat de spoorbomen na

passage van de trein vanuit Rhenen in de hoogste stand staan, ze al weer dalen om de trein vanaf het

station Veenendaal-Centrum richting Rhenen te kunnen laten passeren. Daardoor worden de wachttijden

voor het wachtende verkeer groot (4 minuten wachten is dan geen uitzondering). Er ontstaan tijdens

deze lange wachttijd lange wachtrijen op de Kerkewijk, Industrielaan en een kortere wachtrij op de

Rembrandtlaan. Tijdens de spoorsluiting stellen bovendien fietsers zich overal op. Dit zijn vooral fietsers

van en naar het station en van en naar het Rembrandt College, dus vooral in de werk- en schoolspitstijden

zijn er veel fietsers tegelijk.

Net na het openen van de spoorbomen is de situatie nog chaotischer omdat het wachtende verkeer

(auto’s en fietsen) weer in beweging komt.

Problemen rondom spoorwegovergangen zijn ook bij Onze Minister bekend. In het kader van het

landelijke verbeterprogramma overwegen (LVO) heeft zij opdracht gegeven om onderzoek te doen naar

alle spoorwegovergangen in Nederland. Daar is een groslijst uit voortgekomen met circa 150

spoorwegovergangen die aangepakt zouden moeten worden. De spoorwegovergang Kerkewijk is er

daar één van. Gemeente en Prorail willen deze spoorwegovergang verbeteren. Bij het zoeken naar
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verbeteringen zijn de afmeting en de ligging van de bestaande bevloering van de spoorwegovergang

als een vaststaand gegeven beschouwd. Dit beperkt het aantal mogelijke oplossingen.

Deze herinrichting omvat de volgende maatregelen aan de weginfrastructuur:

Het uitbuigen van het fietspad aan de westzijde op de overweg zodat het fietspad wordt opgeschoven

in de richting van het station;

De fietsoversteek op de Kerkewijk ten zuiden van de overweg wordt naar het zuiden verplaatst tot iets

ten zuiden van het kruispunt met de Rembrandtlaan;

Aan beide zijden van de Kerkewijk wordt een in twee richtingen te berijden fietspad aangelegd om het

aantal oversteekbewegingen kort voor en na de overweg te verminderen;

De fietsoversteek op de Kerkewijk aan de noordzijde van de overweg wordt verplaatst naar het noorden

(minimaal 27 meter uit hart spoor) om de ontruiming van de overweg te verbeteren;

De rechtsafstrook op de Kerkewijk vanuit het noorden op de overweg wordt verwijderd. Rechtsafslaand

verkeer wordt gecombineerd met de doorgaande rijrichting. Hierdoor wordt het kruispunt

Rembrandtlaan/Kerkewijk compacter en overzichtelijker vormgegeven;

De linksafstrook inclusief opstelruimte van noord naar oost (naar de Parallelweg) aan de noordzijde

van de overweg wordt verwijderd;

De aansluiting van de Parallelweg op de Kerkewijk wordt voor het gemotoriseerd verkeer afgesloten

en wordt omgebouwd naar een fietsdoorsteek.  

In de bijlage is het wegontwerp opgenomen.  

Aanwijzing tweerichtingen fietspad en afsluiten Parallelweg voor gemotoriseerd verkeer

Met het nieuwe ontwerp wordt de veiligheid van alle verkeersdeelnemers op en rond de

spoorwegovergang verbeterd. De oversteeklengte voor fietsers vermindert en daarmee ook het aantal

conflictpunten tussen auto en fietsers, zodat de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Ook worden fietsers

van en naar de fietsenstalling de mogelijkheid geboden om zonder oversteken van en naar de

fietsenstalling te rijden. Spookrijdende fietsers zijn door het in twee richtingen te bereiden fietspad niet

meer aanwezig. Naast de verkeersveiligheid wordt ook de doorstroming na een spoorwegsluiting

verbeterd.

Deze maatregelen sluiten tevens aan bij de ambitie om Fietsstad 2020 te worden, zoals staat in het

Raadsprogramma gemeente Veenendaal 2018-2022 “Iedereen doet mee”.

Vanuit ProRail geldt de eis dat er bij nieuwe aanleg geen oversteek mag zijn binnen 27 meter van de

spoorwegovergang. Deze maat is nodig omdat er bij een eventuele aanrijding op deze oversteek een

opstelmogelijkheid is voor een personenauto en een vrachtwagen tussen de spoorwegovergang en de

oversteek. Dit betekent dat de fietsoversteek aan de noordzijde ten noorden van de Parallelweg moet

komen te liggen. Automobilisten die de Parallelweg uitkomen, moeten dan eerst de fietsers op de

Kerkewijk – die in twee richtingen rijden – voorrang verlenen, dan het autoverkeer op de Kerkewijk en

dan nog aan de overstekende fietsers over de Kerkewijk. Dit is een te complexe taak waar de kans op

ongevallen erg hoog is. Daarom is gezocht naar een oplossing die ook dit probleem oplost. Deze is

gevonden om de aansluiting van de Parallelweg met de Kerkewijk voor autoverkeer af te sluiten.

Door het afsluiten van de Parallelweg voor gemotoriseerd verkeer moet het verkeer dat daar nu in- en

uitrijdt, omrijden. Dit zijn circa 370 motorvoertuigen per etmaal. Onder deze voertuigen vallen ook een

aantal klanten en bevoorradingsverkeer van bedrijven die daar gevestigd zijn. Dit verkeer zal mogelijk

(afhankelijk van de herkomst of bestemming) iets moeten omrijden via de Zuivelstraat of Ambachtsstraat

en moeten keren op de Parallelweg. Het kruispunt Zuivelstraat/Industrielaan zal door deze maatregel

zwaarder belast worden. Berekeningen tonen aan dat de wachttijden bij dit kruispunt acceptabel blijven.

Daarnaast is sluipverkeer (richting Boslaan) dat geen bestemming heeft op de Parallelweg niet meer

mogelijk.

Aanpassen 30 km/h-zone + voorrang fietsoversteek op bus

De Kerkewijk is een belangrijke fietsroute. Fietsers vanuit de richting Industrielaan richting de Cuneraweg

moeten in de nieuwe situatie een kleine omweg maken doordat de oversteek in de Rembrandtlaan

enige meters verplaatst wordt. Om te voorkomen dat fietsers alternatieve routes gaan zoeken, is het

gewenst dat de aangewezen route aantrekkelijk is. Dit kan door de voorrang bij de fietsoversteek op

de Rembrandtlaan dusdanig te regelen dat de fietsers op de oversteek voorrang genieten. Een
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fietsoversteek in de voorrang op een 50 km/h-weg wordt door CROW ten zeerste afgeraden. Binnen 30

km/h-zones wordt in beginsel de voorrang niet geregeld. Echter op busroutes en fietsroutes biedt het

BABW wel mogelijkheden daartoe. De huidige grens van de 30 km/h-zone ligt nu ten oosten van de

Gerard Doustraat. In het nieuwe ontwerp wordt deze ten oosten van de fietsoversteek gelegd. De

verkeersveiligheid op de fietsoversteek over de Rembrandtlaan neemt daardoor toe. Een gunstig

neveneffect is dat het geluidsniveau op de gevels van het 30 km/h-zonegebied afneemt. Daartegenover

staat een reistijd die maximaal 7 seconden langer wordt voor het autoverkeer dat over de Rembrandtlaan

rijdt. Wij vinden dat de verbetering van de verkeersveiligheid ruimschoots opweegt tegen de ingeschatte

extra reistijd.

De Rembrandtlaan is ook een openbaar vervoerroute. Deze busroute en de fietsroute kruisen elkaar bij

de fietsoversteek. Om te voorkomen dat fietsers op ongewenste plekken gaan oversteken (bijvoorbeeld

diagonaal over de spoorweg) is het van belang om fietsers te verleiden om de gewenste route te volgen.

Dat kan alleen om daar kwaliteit – in dit geval voorrang – aan te geven. Daarom is gekozen om de

fietsers voorrang te geven boven de busroute.

Procedure

Het ontwerpbesluit d.d. 21 december 2018 heeft van 24 december 2018 tot 5 februari 2019 ter inzage

gelegen. Hierop zijn twee identieke zienswijzen binnengekomen.

De zienswijze stelt dat door de afsluiting van de Parallelweg onder andere het bedrijf gevestigd aan de

Parallelweg 2 veel schade zal lijden. De indieners van de zienswijze is gevraagd de zienswijze nader te

onderbouwen. Deze onderbouwing is vanuit één indiener aangeleverd. In deze nadere onderbouwing

wordt toegelicht dat de indiener hier zijn hoofdvestiging wil gaan realiseren. De afsluiting van de

Parallelweg heeft volgens indiener tot gevolg:

De bereikbaarheid en zichtbaarheid van het pand zijn cruciaal, deze worden door de afsluiting beperkt;

Door de afsluiting gaat het aantal toevallig langsrijdende klanten substantieel achteruit.

Reactie op de ingediende zienswijzen

Vanuit de indiener zijn zorgen geuit over de bereikbaarheid en zichtbaarheid van zijn perceel en daaraan

gekoppeld het verminderen van het aantal toevallige passanten. Naar de mening van de indiener levert

dit zijn bedrijf aanzienlijke schade op.

Het perceel Parallelweg 2 blijft met een beperkte omrijdafstand bereikbaar. Vanuit het zuiden is ook in

de huidige situatie het inrijden met motorvoertuigen vanaf de Kerkewijk verboden. Dit is aangegeven

door plaatsing van het verkeersbord D4 van bijlage I bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

1990 (RVV 1990). De situatie verandert hier dus niet. Vanuit het centrum moet het gemotoriseerd verkeer

een andere route kiezen, dit betekent een beperkte omrijdafstand van maximaal 380 meter.

De zichtbaarheid van het perceel Parallelweg 2 wijzigt niet door de afsluiting. Het pand is alleen vanaf

de zuidzijde zichtbaar, vanaf deze zijde is het bedrijf echter ook in de huidige situatie niet bereikbaar,

Zoals ook al eerder in het besluit aangegeven, rijden op de Parallelweg circa 370 voertuigen per dag.

Dit is een zeer beperkte verkeersstroom, die ook nog voor een aanzienlijk deel uit bewoners uit

omliggende straten en gebruikers van de parkeervakken op de Parallelweg bij het treinstation bestaan.

Wij achten het verbeteren van de verkeersveiligheid op en rond de spoorwegovergang Kerkewijk en

het beschermen van weggebruikers en passagiers belangrijker dan de nadelen voor de beperkte

verkeersstroom op de Parallelweg en de bereikbaarheid en de zichtbaarheid van het perceel Parallelweg

2. Voor een volledige reactie op ingediende zienswijzen verwijzen wij naar de antwoordbrieven aan de

indieners ervan.

Intrekken besluiten

In het verleden zijn verkeersbesluiten genomen die verkeer (uitgezonderd fietsers en voetgangers)

verbiedt om vanaf de Kerkewijk komende uit zuidelijke richting rechtsaf te slaan naar de Parallelweg

en vanaf de Parallelweg linksaf te slaan naar de Kerkewijk. Door het opheffen van deze aansluiting zijn

deze afslagbewegingen niet meer mogelijk. Daardoor zijn deze verkeersbesluiten overbodig geworden

en kunnen zij ingetrokken worden.

Bevoegdheid:

Op grond van het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 12

BABW worden verkeersbesluiten genomen door het college van burgemeester en wethouders.
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Overwegingen ten aanzien van het besluit

 

Op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 is het nemen van een

verkeersbesluit verplicht in de volgende gevallen:

 

1. De plaatsing of verwijdering van de algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens,

en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

2. Maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of

verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een

beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte

gebruik kan maken.

 

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg geweest met de politie. Het politierapport is in de

bijlagen opgenomen. Ook is overeenkomstig artikel 25, lid 2 van het BABW overleg geweest met Prorail.

 

Dit verkeersbesluit wordt genomen met de volgende wettelijke grondslag:

artikel 2, lid 1 sub a WVW 1994: het verzekeren van de veiligheid op de weg;

artikel 2, lid 1 sub b WVW 1994: het beschermen van weggebruikers en passagiers.

 

BESLUIT

 

1. Een tweerichtingen fietspad aan te wijzen op en rondom de spoorwegovergang Kerkewijk door

middel van borden model G11, bijlage 1 RVV 1990, met as-markering op het fietspad;

2. De voorrang op de oversteek Rembrandtlaan regelen ten gunste van de fietsers door middel van

het plaatsen van borden model B6, bijlage 1 RVV 1990;

3. De 30 km/h-zone uit te breiden tot net ten oosten van de fietsoversteek door het verplaatsen van

de borden A1(30)zb en A2(30)eb;

4. De aansluiting van de Parallelweg op de Kerkewijk af te sluiten voor bestuurders uitgezonderd

fietsers door het aanbrengen van een groenstrook;

5. In te trekken verkeersbesluit 108.703 d.d. 15 september 1980 waarin het nabij de splitsing

Kerkewijk/Parallelweg verboden is voor bestuurders op de Parallelweg komende uit zuid-oostelijke

richting met uitzondering van bestuurders van fietsen en bromfietsen om links af te slaan;

6. In te trekken verkeersbesluit 108.704 d.d. 15 september 1980 waarin het nabij de splitsing

Kerkewijk/Parallelweg verboden is voor bestuurders op de Kerkewijk komende uit zuidelijke

richting met uitzondering van bestuurders van fietsen en bromfietsen om recht af te slaan. 

De besluiten 1 t/m 4 staan op bijgaande tekening aangegeven.

   

 

 

Veenendaal, 26 maart 2019

Burgemeester en wethouders,

De heer K.JG. Kats

burgemeester
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mevrouw drs. A.P.W. van de Klift

gemeentesecretaris

Mededelingen

Het verkeersbesluit ligt, inclusief tekening, vanaf de datum van deze publicatie gedurende zes weken

ter inzage bij het Omgevingsloket van het gemeentehuis. Het Omgevingsloket is alleen op afspraak

bereikbaar. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (0318) 538 538.
 

 

Beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes weken vanaf
de dag na die van terinzagelegging van het besluit een gemotiveerd beroepschrift sturen aan de
rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Voorwaarde
voor het instellen van beroep is dat u tegen het ontwerp-verkeersbesluit een zienswijze heeft ingediend
of kunt aantonen dat u hier redelijkerwijs niet toe in staat was.

 

In het beroepschrift vermeldt u het volgende:

-  uw naam, adres, datum en ondertekening;

-  een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is (u kunt bijvoorbeeld de datum
en het kenmerk van deze brief vermelden of een kopie meesturen);

- de reden waarom u beroep instelt.

 

U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via een webformulier op de gemeente-website. Dit
formulier kunt u vinden via www.veenendaal.nl → bestuur en organisatie → inspraak en meedenken
→ bezwaar en beroep. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Op deze site is tevens meer informatie te vinden.

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt en u spoedeisend belang
heeft, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek om een
voorlopige voorziening ingediend worden.

Digitaal indienen

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze site is tevens
meer informatie te vinden.

Kosten en meer informatie

Zowel voor het instellen van beroep als een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Via de website www.rijksoverheid.nl is de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de
overheid" te downloaden. U kunt deze ook telefonisch aanvragen op 0318-538538.
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