Schriftelijke vragen aan college of burgemeester
(artikel 39 RvO)
Datum: 20 september 2021

Onderwerp: Mogelijkheden voor tijdelijke fietsnoodbrug Kruispunt Bos.

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:
Is het college bereid onderzoek te doen naar de punten 1 t/m 5:

1. Past een tijdelijke fietsnoodbrug bij Kruispunt Bos over de N35 tussen Raalte-Noord en Raalte dorp
met een acceptabele hellingshoek voor fietsers

2. Past een tijdelijke fietsnoodbrug over de N35 tussen Raalte-Noord en Raalte dorp met een

acceptabele hellingshoek voor fietsers in combinatie met een tijdelijke fietsnoodbrug over de N348
(bijvoorbeeld door middel van een verhoogde T-splitsing op de huidige fietsers T-splitsing)?
3. Wat zijn de kosten van de bovengenoemde tijdelijke voorbeelden oplossingen voor de gemeente?

Ziet u mogelijkheden om samen met de Provincie Overijssel te kijken naar het bekostigen van
tijdelijke oplossing?

4. Welke tijdelijke oplossingen ziet u nog meer om de veiligheid op het kruispunt te verbeteren voor
fietsers en automobilisten (Bijvoorbeeld tijdelijk afsluiten van de fietsovergangen en/of het verkeer
maximaal 50 te laten rijden op de N35 door Raalte. Fietsers uit Heino kun je bijvoorbeeld ook over
rotonde bij de Hondemotsweg laten gaan. Op die manier heb je maar één noodfietsbrug nodig voor
de fietsers die vanuit Raalte-Noord komen)?
5. Welke mogelijke beperkingen ziet u en hoe kunnen deze beperkingen oplossen?

Toelichting:1

De verkeersdruk bij kruispunt Bos is groot en de veiligheid in het geding. De aangekondigde
verbeteringen van het knooppunt laten nog wel een paar jaar op zich wachten. Daarom wil
D66 op korte termijn fiets (nood) bruggen aan laten leggen. Daardoor wordt de verkeersdruk
op het kruispunt een stuk minder belast en fietsers kunnen dan veilig oversteken.
Dit heeft een positieve invloed op de huidige doorstroming van het verkeer. Fietsen gaat op
die manier een stuk sneller en veiliger, terwijl auto’s minder vaak stil staan voor een rood
verkeerslicht.
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