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Van: Beijers, Marijke
Verzonden: 18 april 2012 13:11
Aan: Akker, Roger van den; Arends A.; Aydogan Z; Beijers, Marijke; Boerboom JGTM; Boone-Kuit
MCAW; Bos T; Brok FFGP; Brok FFGP; Bruijn, Will de; Buijs-Glaudemans, Wobine; Camp van de RBW;
Dinther IJM; Doelen van der JP; Donkers, Marja; Erciyas M; Geerts AJM; Geffen van PAT; Goossens,
Krista; Harbers MFJ; Heuvel van den AA; Houten-Moskalenko N; Huldman, Richard; Janssen-van
Amstel MTIJ ; Jaspers T. ; Kilsdonk van M; Linden-Janssen Steenberg van der GW; Lith van N;
Lucassen GP; marijnissen LMC; Marijnissen-van Schijndel MACA; Molenkamp FA; Mollen-Veld WPJ;
Mook van T; Muskens T; Orsouw JHT; Peters P; Prinssen AMI; Raemaekers M; Sahin B; Smits JWC;
Thiel van J; Wagemakers G.; Wijnstekers H. ; Zoll GJ; Broersen; Burgt van de B; Hamiddane H.;
Hinthum JJ; Kant M.; Klaver H.J.; Klinkhamer J; Lee van der JPJ; Makhan A; Meyboom, P; RommeSchouten N; Schoonhoven van EFH; Tilborg van WMHA; Verhagen WJM; Verstegen ACM; Vullings
HMF; Wal HJC; Warris HA; Willemsen MJJMF; Zondag-Voet MMNR
CC: Schoneveld, Paul; Bruijn, Reina de
Onderwerp: FW: Betr.: Vragen raadscommissie mbt rotonde Lithoijen
Urgentie: Hoog
Aan de leden van de commissie Wonen, Openbare ruimte en Milieu,
Onderstaand mailbericht ontvangt u ter beantwoording van nog openstaande vragen over de rotonde
Lithoijen. De beantwoording komt vanavond tijdens de vergadering van de commissie WOM aan de
orde bij agendapunt 7.2 beantwoording vragen en toezeggingen.
Met vriendeljke groet,

Marijke Beijers
Raadsadviseur / Commissiegriffier Wonen, Openbare ruimte en Milieu
Raadsgriffie gemeente Oss
0412-629463 / 06 54723381 / m.beijers@oss.nl
Raadhuislaan 2 / Postbus 5 / 5340 BA Oss

Geachte commissie,
In de vergadering van 8 maart jongstleden zijn er door de fractie van het CDA vragen gesteld naar
aanleiding van de rotonde bij Lithoijen.
Door middel van deze mail beantwoord ik uw vragen.
1. Wordt er gekeken naar de gevaarlijke situatie bij de fietsoversteek Lutterstraat?
Antwoord: De situatie fietsoversteek bij de Lutterstraat is in het kader van dit plan al bekeken. Er wordt
een "fietscircuit" op de kruising aangelegd. Door de aanleg van een verkeersgeleider in de
Kennedybaan komt er ruimte voor de fietser om zich hier veilig op te stellen en de Kennedybaan
gefaseerd over te steken.
2. Is voorzien in een middengeleider bij de fietsoversteek bovenop de dijk bij de jachthaven?
Antwoord: De fietsoversteek op de Lithoijense dijk komt geheel te vervallen. Oversteken is dan fysiek
niet meer mogelijk. Het fietspad tussen Osseweg en de Lithoijense dijk (noordzijde Kennedybaan)
komt dan te vervallen;
3. Wordt het fietsverbod over de Kennedybaan richting Lith ook geregeld in dit plan?
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Antwoord: het fietsverbod op de Kennedybaan richting Lith wordt niet geregeld in dit plan. Wel zal de
nu aanwezige fietsinfrastructuur die de fietsers op de Kennedybaan leidt, komen te vervallen (zie ook
vorige punt). Het is wel de bedoeling om aanpassing van de fietsinfrastructuur te combineren met een
fietsverbod op de Kennedybaan. E.e.a. zal door de provincie, als wegbeheerder, in overleg met de
gemeente ingesteld worden;
4. Kan de situering van de bushaltes nog een worden bekeken?
Antwoord: De situering van de bushaltes is intensief bekeken in overleg met:
1. provinciaal bureau Openbaar Vervoer;
2. vervoerder;
3. het reizigersoverleg Brabant;
4. gemeente;
Het ontwerp is uitgevoerd conform de provinciale handleiding toegankelijkheid busstations. De halte is
expres bij de rotonde gelegd, opdat de reizigers veilig van en naar de bushaltes kunnen. De nieuwe
halte ligt ook ongeveer tussen beide huidige halteplaatsen in.
Gelet op het voorbereidingstraject ben ik van mening dat de situering niet opnieuw zou moeten worden
bekeken.
Ik ga ervan uit dat ik hiermee uw vragen heb beantwoord.

Met vriendelijke groet,
R.G. de Bruijn
Wethouder verkeer c.a.
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