
3e informatieavond verkeersstructuur 
Waalsprong; 
de westflank 

24 mei 2016 



Programma  

• 19.30 uur:   Welkom 
• 19.45 uur:  Presentatie bestuurlijk voorstel  

   afronding wegenstructuur   
   westflank  

• 20.00 uur:  Vragen in de zaal 
• 20.20 uur:  Vraaggesprek met wethouder  

   Tiemens   
• 20.30 uur:   ‘Doorpraten’ in de zaal/lobby  
• ±21.30 uur: Afsluiting  

 



Inhoud 

• Context van het bestuurlijk voorstel 
verkeersstructuur westflank Waalsprong 

• Toelichting van het voorstel 

• Hoe gaat het verder na vanavond? 

 



Context 
 

Problematiek samenvattend 

• Nu 11.000 voertuigen per werkdag 

• Groeit naar 19.000 in 2025 bij niets doen 

 

• Doelstelling 2025: bij een afgeronde Waalsprong 
maximaal ca. 9000 voertuigen per werkdag 

  

• Hinder van geluid, trillingen en drukte 

• Veiligheid fietsers en automobilisten in het 
gedrang  

• Slechte bereikbaarheid (vertraging) 

 

 



 
 

Voorwaarden aan oplossingen 

 
 
 

• Goede bereikbaarheid (oplossen probleem 
oprijden Griftdijk en filevorming) 

• Het verbeteren van de veiligheid en 
doorstroming van fietsers 

• Het op schema kunnen rijden van bussen en 
HOV (lijn 311) 

• Zo min mogelijk geluidsoverlast 

• Voorbereid op de toekomst: bouw nieuwe 
wijken 

 



Onderzochte hoofdoplossingen 

• Verschillende varianten van een knip 
• Varianten bestaande wegen 

openstellen (inclusief busbaan)  
• Alleen 30 km/uur op de Griftdijk 

 
 

• Steeds met aanvullende maatregelen  
 
 



Bestuurlijk voorstel  
Zuidelijke knip 

 

• Spitsknip: alleen de ochtend- en 
avondspits 

• Volledige knip in de toekomst  
zodra noodzakelijk 

• 2 ontheffingen per adres 

• Ontheffingen op kenteken 

• Aanvraag ontheffing gemakkelijk 
(1x per jaar) 

• Omvang ontheffingengebied (ca. 
4000 woningen) 

• Jaarlijkse kosten zo laag mogelijk 
(max. €15) 

• Waarschuwing bij eerste keer 
passeren knip 

Het Nijland 

De Boomgaard 

De Elten 

Grote Boel 

Broodkorf 

Woenderskamp 

Park Waaijenstein 

Oosterhoutse  

Plas 



Bestuurlijk voorstel 
Aanvullende maatregelen  

opstelruimte oversteek bewegwijzering 

Rotonde Aquilastraat vrachtverbod Alternatieve fietsroute 
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Totaalbeeld 
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Hoe verder? 

• Collegebespreking  

• Behandeling in raad 

• Plan van aanpak ‘uitvoering en 
fasering’ vaststellen 

• Voorbereiding en uitvoering 



Planning en fasering na besluitvorming 

Maatregel Procedure In relatie tot 
uitvoering 
van: 

Termijn 
 

1. Knip Zuid • Verkeersbesluit 
• Legesverordening 
• Ontheffingen 

2 1-1,5 jaar 

2. Rotonde en aanvullende 
aanpassingen wegen 

• Projectafwijkingsbesluit 
• Verkeersbesluit 
• Besluit hogere waarden 

- 1-1,5 jaar 

3. Fietsoversteek 
Griftdijk/Terracottastraat 

- - 0,5- 1 jaar 

4. Aanpassingen kruising 
fietspaden Griftdijk met 
erftoegangswegen 

- - 0,5- 1 jaar 

5. Vrachtwagenverbod • Verkeersbesluit - < 0,5 jaar 

6. bewegwijzering /navigatie - 1-5 1,5 jaar 



Totaalbeeld 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif9qWyrtLMAhXKAxoKHfaTDLkQjRwIBw&url=http://www.brimos.nl/product/verkeersbord-bb100l/&psig=AFQjCNF-3wwET_LyZ5O0Qu0coYex-ZVPIw&ust=1463067790863437

