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Motie Veilige oversteek kop van de Runstraat

De gemeenteraad van Landerd

Geachte raadsleden,
Met deze brief brengen wij u op de hoogte over de resultaten van het onderzoek die uit uw
motie. Veilige oversteek kop van de Runstraat, naar voren zijn gekomen.
Inleiding
Op 8 november 2018 heeft u middels motie “Veilige oversteek kop van de Runstraat” ons
opgedragen om met een voorstel te komen om deze oversteek veiliger te maken. Middels deze
RIB informeert het College u over het voorgenomen besluit om in te stemmen met de
maatregelen om de kop van de Runstraat veiliger te maken door het aanbrengen van een
middengeleider. De benodigde investering wordt meegenomen in de integrale afweging voor de
kaderbrief.
Onderzoek:
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden waarin onderzocht is of de oversteek onveilig is.
Vervolgens is er een voorzet gemaakt wat de mogelijkheden weergeeft hoe deze oversteek
veiliger gemaakt kan worden door het aanbrengen van een middengeleider vanaf de Schaijkse
zijde van het viaduct tot aan de oversteek aan de Herpse zijde.
Onderzoeksopzet:
In het onderzoek zijn er een aantal onderzoeksvragen opgesteld:
Hoeveel auto’s en fietsverkeer rijdt er op de Schaijkseweg?
- Welk deel van het fietsverkeer in noordelijke richting negeert de oversteeklocatie en
steekt al over in de afdaling vanaf het viaduct?
- Leidt het negeren van de oversteeklocatie inderdaad tot verkeersonveilige situaties en is
dit aanleiding voor het treffen van maatregelen?
- Zo ja, welke effectieve maatregelen kunnen genomen worden om de verkeerssituatie
veiliger te maken?
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Vervolgens is er een plan van aanpak opgesteld om antwoord te kunnen geven op deze
vragen:
1. Uitvoeren van tellingen om het verkeer in beeld te brengen.
2. Uitvoeren van observatie om een goed beeld te vormen van het gebruik.
3. Verzamelen van ongeval gegevens om een zo compleet mogelijk ongevallenbeeld te
krijgen.
4. Opstellen van advies.
Advies:
Vanuit de observaties blijkt dat er geen sprake is van een onveilige situatie, er zijn geen
conflicten waargenomen. Ondanks het feit dat het merendeel geen gebruik maakt van de
fietsoversteek. Ook het ongevallenbeeld geeft aan dat er geen structureel veiligheid probleem
is. Objectief gezien zijn er vanaf 2014 in totaal 3 ongevallen gebeurd nabij de fietsoversteek en
zijn er geen ongevallen op het wegvak tussen de fietsoversteek en het viaduct A50.
Samenvatting
Ondanks dat er objectief gezien weinig aanleiding is om maatregelen te nemen, is het denkbaar
dat de kans op een ongeval met fietsers wel degelijk aanwezig is en dat er een gevoel
(subjectief) van onveiligheid heerst.
Met het aanbrengen van een middengeleider wordt de fietser gedwongen om op de juiste
fietsstrook te blijven tot aan de fietsoversteek. Op deze manier wordt het onaantrekkelijke
gemaakt om foutieve oversteekbewegingen te maken zodat het wegvak op een juiste en veilige
manier gebruikt wordt.
Communicatie
Stakeholders
Er zijn om dit plan mogelijk te maken meerder stakeholders die medewerking dienen te
verlenen. Vanaf Schaijk gezien passeer je eerst Rijkswaterstraat (eigenaar viaduct) voordat je
in de Gemeente Oss komt waar de oversteek ligt. Al deze partijen moeten het eens zijn met de
aanpak en oplossing op hun grondgebied. Hierover dient nog overeenstemming bereikt worden.
De kans bestaat dat hier geen overeenstemming van komt zodat een en ander niet uitgevoerd
kan worden.
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