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Geachte raad, 

 

Begin september 2014 heeft het CDA een lijst met 55 gevaarlijke fietskruisingen 

opgesteld. Deze is samengesteld door burgers uit Almere die hebben gereageerd op 

de facebookpagina van het CDA ‘Meldpunt gevaarlijke fietskruisingen Almere’. 

Deze lijst is op  

2 oktober 2014 in de gemeenteraad aan de orde gesteld. Daarbij hebben wij aan uw 

raad toegezegd met de tijd hiermee aan de gang te gaan. In deze raadsbrief 

informeren wij u over de stand van zaken. 

 

Aanpak: tussenstand 

In de afgelopen periode zijn de verschillende fietskruisingen geïnventariseerd en in 

beeld gebracht. Daarnaast heeft een informatief gesprek plaatsgevonden met de heer 

Van der Kroef van het CDA. Een drietal kruisingen zijn in gezamenlijkheid na dit 

gesprek afgevallen, omdat daarvan niet duidelijk kon worden aangegeven wat het 

probleem is.   

 

Voorafgaand aan deze inventarisatie van gevaarlijke fietskruisingen van het CDA 

was de gemeente al gestart met het onderzoek naar knelpunten voor de fiets ten 

behoeve van de rapportage ‘Aanpak Veilig Fietsen’. In deze rapportage is op basis 

van ongevalscijfers (objectieve verkeersveiligheid) een aantal fietskruisingen naar 

voren gekomen waar tevens nader onderzoek naar gedaan wordt. Een aantal 

kruisingen die door het CDA zijn aangegeven komen ook in deze lijst naar voren, 

maar voor een deel matcht dit niet.  

 

Dit onderzoek en de resterende lijst van 52 fietskruisingen van het CDA heeft 

geresulteerd in een lijst van 85 kruisingen die wij nader willen onderzoeken. Deze 

kruisingen zijn gecategoriseerd naar probleem. Wij hebben voor een uitgebreide 

analyse een extern onafhankelijk adviesbureau ingehuurd: Bureau Goudappel 

Coffeng. Per fietskruising zal dit bureau een principe oplossing uitwerken. Tevens 

wordt het kruispunt Bartokweg-Chopinpad-busbaan bij station Muziekwijk nader 

onderzocht. Dit is een zeer complex kruispunt waar relatief veel ongevallen zijn 

gebeurd. Wij verwachten dat Goudappel Coffeng de resultaten in het 1
e
 kwartaal 

van 2015 op kan leveren. In dit proces worden ook deskundigen van 

maatschappelijke organisaties als de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland 

geconsulteerd.  

 

Quick wins 

In de komende periode (mei 2015) wordt één kruising reeds aangepast door middel 

van het plaatsen van verkeerslichten ter hoogte van de rotonde aan de 
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Hospitaaldreef. Een zestal andere fietskruisingen zal deze maand worden aangepakt. 

Hierbij moet gedacht worden aan het rooien van groen en verwijderen van andere 

voorwerpen die het zicht belemmeren en  het plaatsen van attentie borden. Het 

ophalen van weggesleten markering op het wegdek zal, zodra het weer het toelaat, 

worden uitgevoerd. 

De overige fietskruisingen worden op dit moment door Bureau Goudappel Coffeng 

onderzocht. Begin april 2015 zullen wij u de resultaten van het onderzoek doen 

toekomen, inclusief een voorstel over hoe en wanneer de aanpak van de kruisingen 

wordt geprogrammeerd in groot onderhoud of het Meerjaren Infrastructuur 

Programma Almere.  

 

Hoogachtend, 

  

burgemeester en wethouders van Almere, 

 

 

 

 

de secretaris,       de burgemeester, 

A.J. Grootoonk    A. Jorritsma - Lebbink 

 


