Wat vind ù eigenlijk van onze fietsstraten?
Door onze ligging nabij het centrum en de vele scholen in het voortgezet onderwijs kent Oss
Zuid veel fietspaden en ook "voor fietsers ingerichte straten". Het zijn onze fietsstraten waar we
het graag met u over willen hebben!
We praten dus vooral over de Hescheweg, de Asterstraat, de Titus Brandsmalaan en de
Industrielaan. Fietsers zijn de hoofdgebruikers van dit type straat en automobilisten horen zich
als 'gast' te gedragen.
Een fietsstraat kent een aantal basis ontwerp principes, voornamelijk gericht op het comfort van
de fietser. Zo hoort een fietsstraat een voorrangsweg te zijn, zijn drempels en andere
snelheidsremmers in principe uit den boze en wordt een fietsstraat uitgevoerd in rood asfalt.
Daarnaast worden langs de fietsstraat parkeervakken aangelegd, omdat parkeren op de rijbaan
van fietsstraten niet is toegestaan. De maximumsnelheid is overal 30 km/uur. Optie: Soms is een
fietsstraat ook een Erf Toegangsweg (ETW), in dat geval staat ook het wooncomfort van de
bewoners op de eerste plaats.
Het gewenste gedrag is dat auto's op de fietsstraat hun snelheid aanpassen aan de fietsers door
achter de fietsers te blijven. Fietsers zijn dus de snelheidsremmende elementen op de weg. Een
soort bewegende verkeersdrempel. Tot zover de theorie.
Is het minder druk met fietsers op straat dan worden in de dagelijkse praktijk hogere snelheden
van het autoverkeer uitgelokt! Het werkelijke gedrag is dat automobilisten dan de fietsers als
hinderlijke obstakels zien en deze zo snel mogelijk willen inhalen. Daar komt bij dat auto's vanaf
de Hescheweg een snelle route willen nemen via de Titus Brandsmalaan en verder.
Snelheden boven de toegestane 30 km/uur zijn dan ook geen uitzondering!
Soms gaat het er in de Industrielaan zo ruig aan toe dat fietsers, maar ook bewoners, zich op de
fietsstraat niet meer veilig voelen.
Andere problemen zijn: pubergedrag door fietsende scholieren, snel rijdende scooters en e-bikers
en ongewenst vrachtverkeer op de Industrielaan.
Namens de wijkraad Oss zuid wordt er in juni steekproefsgewijs een kleine enquete over de
fietsstraten bij de bewoners gehouden.
Hoe denkt ù over onze fietsstraten?
De wijkraad Oss zuid hoort het graag van u!
Reageer alstublieft naar: wijkraad.osszuid@gmail.com.

