Brief aan de raad

2019-15609
Verkeerstellingen Koninginneweg
9 juli 2019
Aan de leden van de raad,
Aanleiding
In juni 2016 heeft u het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan vastgesteld. Een van de
Uitvoeringsmaatregelen betreft het verbeteren van de doorstroming rondom het station. Om
dit te bereiken voeren wij op dit moment aanpassingen uit aan kruispunt KoninginnewegStationsweg tijdens project Koninginneweg.
Toezegging:
" In de raad van 12 februari 2019 is door ABZ gevraagd om vooral ook vooraf te monitoren
om vergelijking mogelijk te maken. Raad 18 juni 2019 toegevoegd: Wethouder Jos Huizinga
zoekt uit op verzoek van ABZ of er voor de renovatiewerkzaamheden aan de
Koninginneweg een meting is verricht."
Reactie:
Voor de renovatiemaatregelen hebben wij een nulmeting verricht. We hebben daarbij de
hoeveelheid verkeer gemeten. De verkeersregelinstallatie is daarbij uitgelezen in de periode
van 18 februari tot en met 25 februari 2019. In deze periode reden er op de gemiddelde
werkdag 24.713 motorvoertuigen over deze kruising. In de bijlage hebben we per richting
het aantal voertuigen uitgesplitst.
Daarnaast hebben we op een eerder moment de totale cyclustijd gemeten. De cyclustijd van
een verkeerslicht is de tijd tussen 2 opeenvolgende groenfases van dezelfde richting
(bijvoorbeeld uit de Kort Ambacht). Voor de kruising Koninginneweg-Stationsweg was deze,
bij de bovenstaande intensiteiten in de spitsperiode 120 seconden. Vooraf aan de
reconstructie is een berekening gemaakt van de toekomstige cyclustijd op basis van de
verwachte verkeersintensiteiten in de toekomst en de bus prioritering. Uiteraard zullen we de
cyclustijd opnieuw meten na afloop van de reconstructie.
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Toezegging:
"Toegezegd is om na de reconstructie Koninginnenweg de verkeerstromen te monitoren om
te kijken of de wachttijden komend vanuit Kort Ambacht inderdaad omlaag gaan na afsluiting
van de Jan Steenstraat en de ingebruikneming van de busbaan."
Reactie:
Na de reconstructie van de Koninginneweg herhalen wij dezelfde metingen en informeren
wij u over het resultaat.
Hoogachtend,

De secretaris,

De burgemeester,

