
Amendement

Amendement voor de vergadering van de raad van: 27 januari 2022

Agendanummer: 11

Onderwerp: Mobiliteitsplan, Voetgangers OversteekPlaats (VOP), zebrapaden.

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Aan het voorgestelde  besluit aan beslispunt 1 wordt het volgende toegevoegd:
 “waarbij aan het mobiliteitsplan de volgende passage wordt toegevoegd:

- Alle oversteekmogelijkheden op de doorgaande wegen, waaronder de N208, worden voorzien  
van een VoetgangersOversteekPlaats (VOP), zebrapaden;

- De nieuw aan te leggen VOP’s worden voorzien van lichtjes in het wegdek;
- Bij reeds aanwezige VOP’s een lichtpaal plaatsen;
- Op alle reeds aanwezige rotondes, waar niet aanwezig, de fietspaden worden voorzien van 

een VOP;
- Bij aanleg van een VOP er geen verschil, tussen 50- of 30km ‘weg’ is;
- De VOP’s weer terug plaatsen die zijn verwijderd in de 30km gebieden en rondom scholen, cq  

woon-schoolroutes.
En de bijbehorende maatregelen worden opgenomen in het projectenoverzicht onder ‘projecten nu (t/
m 2025)’.”

Toelichting:
Van jongs af aan leren wij over te steken bij een VOP/zebrapad. Iedere weggebruiker krijgt dit mee, op 
welke manier men zich ook in het verkeer verplaatst. Op deze manier wordt het oversteken 
gecentreerd en is duidelijk zichtbaar waar er ‘kruisend’ verkeer kan worden verwacht. Door lichtjes in 
het wegdek te plaatsen, wordt er nog meer aandacht gevraagd voor het overstekend verkeer, daar het 
overstekende, lopende, verkeer bij een VOP ook voorrang heeft, er voorrang verleend moet worden 
en dit de verkeersveiligheid ten goede komt. Doordat een oversteekplaats duidelijk zichtbaar is/wordt, 
kan men tijdig zijn snelheid hierop aanpassen, anticiperen.
In het verleden is bij herinrichting van wegen en de omgeving van scholen, een 30km zone 
aangehouden, hierbij zou VOP een schijnveiligheid zijn en dus niet meer als noodzakelijk worden 
geacht en om deze reden niet aangelegd. 
Uit overleg met diverse scholen is gebleken dat VOP rondom scholen meer dan op prijs wordt gesteld. 
Op scholen wordt het lespakket ‘School op SEEF’, gebruikt. Standaard leren de kinderen in dit pakket, 
over te steken bij een VOP en het dus van wezenlijk belang is dat deze VOP’s er ook zijn.
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