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Inhoud schriftelijke vraag: 

 

 

In september 2015 heeft de raad als onderdeel van de centrumplannen de Visie op de 

openbare ruimte vastgesteld. Voor wat betreft de inrichting van en het verkeersregime in 

de Hoofdstraat-midden is daarin het volgende opgenomen: “In Hoofdstraat-midden 

(kernwinkelgebied) is doorgaand autoverkeer in noord-zuidrichting mogelijk, met 

uitzondering van de zaterdagen. De auto is te gast en dat moet ook in het regime 

duidelijk worden. Overigens is ook de fietser te gast, wat betekent dat alles bereikbaar en 

berijdbaar is, maar de voetganger ten alle tijden voorrang heeft.” 

Wij hebben hierover de volgende vragen: 

 

1. Wat is nu (d.w.z. na de herinrichting) het verkeersregime in de Hoofdstraat-midden 

 en hoe wordt hierin duidelijk dat het een voetgangersgebied is waarin overige 

 verkeer (zoals auto's en fietsers) te gast is? 

2. Wanneer en op welke wijze wordt vastgesteld of de getroffen maatregelen 

 (inrichting, regime, etc.) het gewenste effect hebben? 

 

 

datum antwoordbesluit college:  6 juni 2020 

afhandeling in commissievergadering: 11 juni 2020 

 

Antwoord college: 

vraag 1: Wat is nu (d.w.z. na de herinrichting) het verkeersregime in de Hoofdstraat-
midden en hoe wordt hierin duidelijk dat het een voetgangersgebied is waarin overige 
verkeer (zoals auto's en fietsers) te gast is ? 

Antwoord: Op basis van het verkeersadvies van de verkeersadviseur van de politie 

Hollands Midden is gekozen om de Hoofdstraat op maandag t/m vrijdag en 
zondag toegankelijk te houden voor het autoverkeer met als rijrichting van Noord 
naar Zuid (gelijk aan de voormalige situatie). 

Fietsers mogen op alle dagen door de Hoofdstraat rijden in beide richtingen. 

De zijstraten worden voetgangers gebied waarbij geldt dat fietsers zijn 
toegestaan, scooters, brom- en snorfietsen niet. Alleen voor de Dekamarkt 
passage geldt dat dit voetgangersgebied is. 



Voor de gehele Hoofdstraat (vanaf de rotonde Sixlaan t/m rotonde Jozefkerk) 
geldt een blauwe zone wat inhoudt dat alleen in de aangegeven vakken 

geparkeerd mag worden met een maximum duur van 2 uur. 

In verband met de Corona aanpak kunnen tijdelijke verkeersmaatregelen 
genomen worden voor het instellen van maatregelen voor ruimteverdeling in de 
buitenruimte. 

vraag 2: Wanneer en op welke wijze wordt vastgesteld of de getroffen maatregelen 
(inrichting, regime, etc.) het gewenste effect hebben ? 

Antwoord: Na de zomer van 2021 wordt de gehele verkeerssituatie in het centrum 
geëvalueerd. 

 


