
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 37 RvO) 
 

 
Van (naam raads l i d)  Fred Koot (D66) 
  
Aan  De voorzitter van de raad 
  
  
Onderwerp:  Werkzaamheden fietspad Teylingerdreef. 

 
  
Ingedien d d.d.    
  
Verzo ekt mon de l inge/ 
schr i ftel i j ke  bean twoordin g 

schriftelijk 

  
  
Datum  doo rgezonden aan 
col lege/ov eri ge  raads leden 
doo r g ri f f i e:  

 

  
  
Inhoud schri ftel i j ke vraag 
De gemeente Teylingen werkt continu aan de verbetering van de infrastructuur, zowel 
boven als onder de grond. In dit verband hebben er in gedeelten van de kern Voorhout 
sinds maart 2014 diverse straten van Voorhout werkzaamheden plaatsgevonden waarbij 
(delen van) straten opengebroken zijn en er kabels en/of leidingen zijn aangelegd cq. 
vervangen. Over het algemeen is dat gepaard gegaan met acceptabele overlast voor het 
verkeer en de omwonenden. De straten zijn na de werkzaamheden in de grond over het 
algemeen weer keurig dichtgestraat. 
 
Echter, bij het fietspad langs de Teylingerdreef is de overlast wel aanzienlijk. Beide 
gedeelten van het fietspad (zowel het gedeelte tussen de rotonde met de Schoutenlaan 
en de rotonde met de Snoeklaan alsmede het gedeelte tussen rotonde met de Snoeklaan 
en de rotonde met de Oosthoutlaan) zijn tegelijkertijd opengebroken en gesloten voor 
het doorgaande verkeer. Beide gedeelten zijn sinds begin juli 2014 afgesloten voor de 
oorspronkelijke weggebruikers, zijnde fietsers en bromfietsers, maar ook wandelaars en 
hardlopers. In de vakantieperiode hebben gedurende een drietal weken in het geheel 
geen werkzaamheden plaatsgevonden. 
 
Om het langzaam verkeer een alternatieve route te geven, zijn ter plaatse 
omleidingsroutes aangegeven. Ook is de maximumsnelheid voor het autoverkeer ter 
plaatse verlaagd van 60 km/u naar 30 km/u. Helaas moet worden geconstateerd dat 
zowel de aangegeven omleidingsroutes als de verlaagde maximumsnelheid door de 
weggebruikers worden genegeerd met als gevolg langzaam verkeer op de autorijbanen. 
Dit zorgt voor onoverzichtelijke en zelfs gevaarlijke situaties. 
  
Bovenstaande situaties roept bij mij de volgende vragen op: 
 
1. Is het college bekend met het feit dat de werkzaamheden aan het fietspad langs de 
Teylingerdreef inmiddels ruim 2 maanden duren en het fietspad gedurende die tijd niet 
gebruikt kan worden voor het doorgaande langzaam verkeer? 
 
2. Dat doorgaande routes in de vakantieperiode worden aangepakt om de overlast zoveel 
mogelijk te beperken is te prijzen, maar dan moet er in die periode wel doorgewerkt 
worden. Was in dat verband het college op de hoogte dat er gedurende drie weken er in 
het geheel geen werkzaamheden zijn uitgevoerd? 
 
3. Is er bij de planning van de uitvoering van werkzaamheden gekeken naar 
alternatieven waarbij het fietspad in gedeelten en/of op andere momenten gesloten had 



 

kunnen worden ten behoeve van de werkzaamheden? 
 
Dat de omleidingsroutes en de verlaagde maximumsnelheid worden genegeerd is 
natuurlijk deels te wijten aan gemakzucht van de weggebruikers, maar ook aan een te 
lage ‘pakkans’ omdat de politie slechts sporadisch controleert. En bij deze controles is 
gebleken dat de gebruikte bebording bij de afsluitingen van het fietspad op zijn minst 
reden geeft tot twijfel of langzaam verkeer de autorijbaan al dan niet mag gebruiken. 
Doordat ter plaatse van de afsluitingen het bord C14 (geslotenverklaring voor fietsen) is 
geplaatst, kan volgens artikel 5 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990 (RVV 1990) worden verondersteld dat er geen verplicht fietspad aanwezig is en dus 
op de rijbaan gefietst mag worden. De borden voor de omleidingsroutes zijn indicatief en 
men is niet verplicht deze te volgen. Om alle verwarring tegen te gaan was het beter 
geweest om bij het begin van de rijbaan ook een bord C14 danwel C15 (gesloten voor 
fietsers en bromfietsers) en bord C16 (gesloten voor voetgangers) te plaatsen en dit bij 
de genoemde rotondes te herhalen. Op deze wijze wordt het langzaam verkeer in ieder 
geval van de autorijbanen geweerd. 
 
4. In hoeverre vallen deze werkzaamheden binnen de werkingssfeer van artikel 34 ev. 
van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), en is er op 
basis hiervan ook een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld? Zo nee, waarom niet? 
 
5. Is het college met mij van mening dat de huidige bebording bij de afsluitingen 
voldoende twijfel creëren zodat langzaam verkeer de gelegenheid wordt geboden zich op 
de autorijbanen te begeven? 
 
6. Is het college voornemens om gedurende het restant van de werkzaamheden deze 
twijfel weg te nemen door extra borden te plaatsen d.m.v. de ingestelde tijdelijke 
verkeermaatregel te wijzigen cq. een aanvullende tijdelijke verkeersmaatregel in te 
stellen? 
 
7. Is het college van plan om met de politie in overleg te treden om voor nu en eventuele 
toekomstige situaties afspraken te maken over de advisering ten aanzien van de 
bebording en de handhaving van de op dat moment geldende verkeersregels? 
 
 
 
Datum  an twoordbes lu i t  co l l ege:        
 
 
Antwoo rd col l ege:  
 
Ad 1. 
 
Ad 2. 
 
Ad 3. 
 
 
 
 
 
Datum  a fhan del ing raadsv ergader ing:        
 
 
Bij lagen: 
 
 
 
 

 
 
 


