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College van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen 

Postbus 30026 

9700 RM Groningen 

 

Betreft:  Bezwaar tegen het besluit tot het veranderen van de voorrang voor de fietsers Bornholmstraat – 

Kotkastraat, kenmerk 7544855, Staatscourant nr. 33568, 14 juni 2019 

Datum: 24 juli 2019 

 

 

Geacht college, 

 

De Fietsersbond, afdeling Groningen, maakt bezwaar tegen het besluit tot het veranderen van de voorrang 

voor de fietsers op de kruising Bornholmstraat – Kotkastraat, met kenmerk 7544855 gepubliceerd in de 

Staatscourant nr. 33568 van 14 juni 2019. 

 

Wij zijn het niet eens met de motivering dat de wijziging de verkeersveiligheid bevordert. Naar onze mening 

bevordert de maatregel de veiligheid voor fietsers namelijk niet, in tegendeel, deze verslechtert juist. Op 

alle fietsroutes in de omgeving van de kruising in kwestie, vanaf het hoofdstation tot en met de Sontweg, 

de Eltjo Ruggeweg, de Sint Petersburgweg en de gehele Bornholmstraat tot aan de Winschoterweg, hebben 

fietsers namelijk voorrang op het verkeer van het secundaire wegennet, d.w.z. uit de zijstraten, 

uitgezonderd de hoofdroutes Europaweg en Olsoweg/Lübeckweg. Door op de bewuste kruising een 

uitzondering te creëren ontstaat een onverwachte situatie die de verkeersveiligheid voor de fietsers 

schaadt, in tegenstelling tot het beoogde doel van de maatregel. Fietsers (en de overige 

verkeersdeelnemers) zijn gebaat bij consequent beleid en dat zou inhouden dat de fietser op de bewuste 

kruising zijn voorrang behoudt. 

 

De fietsersbond is met u van mening dat de verkeersveiligheid op de  bewuste kruising verbeterd kan 

worden en treedt graag met u in overleg hoe dit bereikt kan worden met behoud van voorrang voor de 

fietser. Wij pleiten er dan ook voor om het in het besluit genoemde onderzoek naar een ander soort 

kruispunt op deze plek voor een duurzaam veilige oplossing voortvarend op te pakken en de huidige 

maatregel voor de tussenliggende periode niet uit te voeren. 

 

Voor nader overleg kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

 

Met vriendelijke fietsgroet, 

 

 

Wim Borghols 

Fietsersbond Groningen 

Voorzitter 

groningen@fietsersbond.nl  

Telefoon: 06 11 00 59 34 

Postadres: lepelaar 97, 9728XG Groningen 

 

De Fietsersbond Groningen streeft naar plezier in het fietsen voor iedereen op de fiets. 


