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Onderzoek naar veiligheid van fietsers in
het stationsgebied
De Fietsersbond en de gemeente Amersfoort staan lijnrecht
tegenover elkaar

Amersfoort laat onderzoeken of er in het plan voor het nieuwe
stationsgebied voldoende rekening gehouden is met de veiligheid
van fietsers. De Fietsersbond en de gemeente staan hierin
lijnrecht tegenover elkaar, en alleen een onafhankelijke
deskundige kan uitkomst bieden.

Van ARTWIN KREEKEL

Dat is dinsdagavond laat besloten in de gemeenteraad van Amersfoort,
waar werd gesproken over de op handen zijnde verbouwing van het
stationsgebied. De Fietsersbond en de gemeente hebben drie
twistpunten: ten eerste wil de gemeente het fietspad aan de noordkant
van de Stationsstraat (dus aan de kant van FrieslandCampina) weghalen,
om meer ruimte te maken voor bussen en groen. Aan de andere kant van
de straat, komt er een tweerichtingsfietspad voor terug.

Onveilige situatie

HET STATIONSGEBIED MOET EEN SOCIAAL- EN VERKEERSVEILIGE OMGEVING WORDEN VOOR FIETSERS EN
VOETGANGERS. FOTO KARRES+BRANDS



7-4-2020 Algemeen Dagblad

https://krant.ad.nl/titles/algemeendagblad/7912/publications/16420/articles/1069146/35/1 2/2

Volgens de Fietsersbond creëert de gemeente hiermee een onveilige
situatie, omdat fietsers vaker de straat over moeten steken. Over de
herinrichting van twee plekken waar dat oversteken zou moeten
gebeuren, zijn de twee partijen het ook niet eens. De gemeente wil de
oversteek bij de Wijerstraat (ter hoogte van Philadelphia Zorg en eetcafé
Te Pas) en die van de Brouwersstraat (bij het NH-hotel) omvormen,
waardoor er geen verkeerslichten meer nodig zouden zijn en fietsers
sneller van het station de binnenstad kunnen bereiken.

De Fietsersbond vreest echter dat het weghalen van de verkeerslichten
voor gevaarlijke situaties gaat zorgen, hoezeer de gemeente ook de
autoweg gaat verleggen om de fietsers ruim baan te geven. De
Fietsersbond wordt in haar zorg gesteund door het bestuur van de
Daltonschool aan de Johan van Oldenbarneveltlaan, die aan de vooravond
van de vergadering van dinsdag een brandbrief stuurde.

Ook een groot deel van de lokale politici vraagt zich af of het weghalen
van verkeerslichten wel zo veilig is, bleek tijdens de vergadering. ,,Dit is
wel erg experimenteel allemaal'', stelde PvdA-raadslid Rob Smulders.
,,Of het gaat werken, moeten we afwachten, en misschien is het
stationsgebied niet de plek om dit te proberen.''

Heet hangijzer
Amersfoort2014-fractievoorzitter Menno Fousert kwam met het plan om
een onafhankelijke deskundige nog eens naar het voorstel te laten kijken,
wat uiteindelijk dus door een meerderheid van de raadsleden werd
gesteund.

De fietsveiligheid is niet het enige hete hangijzer in het nieuwe
stationsgebied, wat verder voorziet in meer groen, bredere voetpaden en
een van fietsen ontdaan plein. Bewoners van straten als de
Regentesselaan en de Berkenweg zien de geschiedenis zich herhalen, nu
in het voorstel weer plannen voor het voormalige rechtbankgebouw zijn
opgenomen. Dat terwijl ze ook al de strijd aan moesten gaan toen de
locatie in beeld was als plek voor een nieuw stadhuis, dat uiteindelijk op
het braakliggende Trapeziumterrein komt.

Uitgestoken hand
Verantwoordelijk wethouder Hans Buijtelaar (VVD, Stationsgebied)
reageerde met een uitgestoken hand richting de omwonenden, die ook
dinsdagavond in de raadszaal van zich lieten horen. ,,Als de plannen voor
het rechtbankgebouw voor nu te ingewikkeld zijn, dan kunnen we daar
ook op een later moment over beslissen. Dat hoeft niet per se gelijktijdig
met de aanpak van het stationsgebied, al heeft dat wel onze voorkeur.''

 


