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Betreft:

Bezwaèr tegen Verleerrbesluit Gerbrandypark (Staatscouranr 26 reptember2018 nr53793)

DatuÍn 6 november 2018

Geacht college,
De Eietsersbond maakt bezwaar tegen: Verkeersbesluit instel envoetgangerszone, waarbij íietsen ts toegesraan
en snorfetsen verboden in het Gerbrandypaík lstaatscourant nr. 53793, 26 september 2018)_

Uw besluit
1. Hei intrekken en verwijderen van de bebord ng G013 (onverpticht íerspad) btj de
Gerbrandypark, op de volsende ocatiës: (...)

in

en uttgangen van her

2. Een voetgangerszone in het Gerbrandypaík in te stet en, waaíbij fietsen is toegestaan en snorfiersers
veÍboden is, door het plaatsen van de verkeeÍsborden confornr modet G07 ZB en GO7 ZE van bjjtagel van het
RW 1990, inclusieftwee onderborden met de tekst: "fietsen is toegestaan,, en ,tnorfietsen verboden,, bij de
in en uitgangen van het Gerbrandypark, op de vo gende oca|es: (...)
3. De bebording, dat binnen het omkaderde gedeelre vali, aan te brengen zoals aangegeven is op de bij dtt
verkeersbesluit behorende situatieiekening.

U baseert uw besluit op het rapportvan 10 oktobeÍ 2014'Weren snorfiersen uit parken en
voetgangersgebi€den'. Dar rapport was opgestetd na een mot e in de gemeenteraad van 19 december 2012 op
het Meerjarenpl:n Fiets, waaíln gevÍaagd werd te tnventartseren tn wetke parken en voetgangersgebteden
snorfietsen konden worden geweerd.
De motie onderscheidde voetgangersgebleden en parken. Fietspaden in parken kunnen ntet vanzetfsprekend
als een voetgangerszone worden aangemerkt. Beha ve in de inletding, gdat het rappoít hieÍaén voorbij. Ons

lnziensvallen fietspaden in p.rken buiten de vo erga ngerszone en ktopi devoorgestetde voorkeursbebordtng
nlet, met name niet waar het Plusnet fiets betreft_
De (oost wesl) fietsverblnding door het Gerbrandypark is plus (en Regio )net fters en van wezentrk betanB
voor de bereikbaarheld van de stad. n het be eidskader verkeersnetren wordi piusnet fiets onrschreven:
"Het PlusnetÍiets is het netwerk met de betong jkste daorgaande Íietsverbindtngen dte zeer intensieÍ worden
sebruikt- Hetzijn de belonsrijkste verbindingen tussen stodsdelen en metde reqionale fretsroutes naar
odngrcnzende gemeenten en de groen en recreatiegebieden rondom de stod. Fietsers maeten snel, veitig en
comÍortdbel von A nooÍ B kunnen Íietsen. Vaarwaarde daarbijis dotÍietsets weinig hinder hebben van overige
verkeersdeelnemers, snelkunnen daorstromen bij kruispunten en dot er vaor fietse Ís vold1ende tujmte is om
elkoorte posseren."
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U overweegt dat de verkeersmaaÍege in het belang is van het tangzaam veÍkeer, rnet name voor de
voetgangers, en dat de be angenvoordeveiligheid van voetga ngers zwa a íder wegen dan de betangen v.n
snorfletsers. wat ontbreekt, is een atu/eging tLrssen de betangen van voetgàngers en die van fietsers. Tot de
belangen van fietsers behoort óók da! niet gemarchandeerd wordt met de kwatiteitseisen aan plusnetíieis.
U overweegt dat: 'er in de huldige siruatie een onderscheid tussen voer- en (on)verplichte tetspaden is en dat

het lnstellen van bovensraandè verkeersmaatreget [Voetgangerszone] tot gevo g heeft dat dit onderscheid
komt te vervallen en hlerdoor een grotere kans is op conflictsituaties tussen voetgangers en fjetsersj,
Beter dan u kunnen wij dit argument tégen zonaal werkende bebordtng niet verwoorden. De huidige bebording
in het Gerb.andypark weert snoíieisen en past bij de siruatie (nerspad). Wtj vinden het dan ook onbegrijpe[jk
waarom u van het hele cerbrandypark een voergangeÍszone wit maken. U doet afbreuk aan het p usnet fiets.
Ten slotte, de Burgemeester Fockstraat loopr dwars door het park en wordt niei aangewezen ats
voetgargeíszone. Er zijn geen argumenten waarom het oost west fierspad anders behandetd moet woíden.

De Fletsersbond verzoekt u om

uwbesluitie heroverwegen, en nietovertegaan tothei ntrekken en
verwijderen van de bebording c013 (onverplicht fietspad) bij de tn en uitgansef van her Gerbrandypark.

Hoogachtend, namens de Fietsersbof d
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