
 

*F17.200566* 
F17.200566 1 / 2 

RAADSVRAAG 

  
Vraag van: Gea Iedema - Zondervan 
 aan: het college van burgemeester en wethouders 
 d.d.: 3-2-2017 
 vorm: schriftelijk 
 
Inhoud 

 
Onderwerp: 

Kruispunt rondweg Franeker (Burg. J. Dijkstraweg - A. van 

Voorthuijsenweg) 

 
Vraag: 

Waarom blijven maatregelen uit 

Wanneer kunnen verkeersdeelnemers maatregelen verwachten 

Waarom is de verlichting nog niet hersteld 
  

Reactie college 

 

(raad ) 

1. Wêrom bliuwe maatregels út om de behyplike situaasje te 

ferbetterjen en wurdt dêrmei de ûnfeilige situaasje yn stân hâlden? 

 

Na het ongeluk is contact opgenomen met de verkeerscoördinator voor 

advies. Volgens hem is het kruispunt te overzichtelijk. Hierdoor rijden 

bestuurders vanaf de van Voorthuijsenweg vaak te snel en zonder 

voldoende uit te kijken de Burg. J. Dijkstraweg op. Daarnaast is de 

kans aanwezig dat de bestuurder de aankomende auto niet ziet 

vanwege afdekking van het zicht door een tweede auto of de raamstijl 

van de eigen auto.  

De volgende maatregelen worden voorgesteld. Het aanbrengen van een 

stopbord in combinatie met een stopstreep. Bestuurders moeten 

stoppen vóór het oprijden van de Burg. J. Dijkstraweg en kunnen 

hierdoor zorgvuldig het kruispunt overzien. Om het afdekrisico te 

voorkomen wordt daarnaast een verdrijvingsvlak aangebracht. Dit is 

een geverfde markering op de Burg. J. Dijkstraweg waardoor de twee 

rijstroken worden teruggebracht tot één. Dit verdrijvingsvlak werkt ook 

snelheid verlagend wanneer er een auto vanaf de Burg. J. Dijkstraweg 

de van Voorthuijsenweg in wil rijden. 
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2. Wannear kinne ferkearsdielnimmers ferwachtsje dat der wat oan de 

gefaarlike krusing dien wurdt? 

 

Het wegdek dient droog te zijn voor het aanbrengen van de belijning. 

Afhankelijk van het weer wordt hier op zijn vroegst in april mee 

begonnen. 

 

3. Wêrom is de ferljochting op it krúspunt noch net wer yn oarder 

brocht nei it ûngelok op 23 septimber 2016 wer ’t  trije auto ‘s by 
belutsen wienen? 

 

Ziut b.v. verzorgt voor de gemeente de vervanging van alle 

lantaarnpalen. Direkt na het ongeluk is de defecte verlichting ter 

vervanging aangemeld. Door de lange levertijd van materialen is 

vertraging ontstaan. Zeer onlangs is Ziut b.v. ter plekke bezig geweest 

met het plaatsen van een nieuwe paal. Verwacht wordt dat de 

verlichting medio maart weer werkt. 

 

  

 

 


