
 

 

 

 

 

 

Fractie: PvvP 

Naam: Teun Nijdam 

Onderwerp: Rotonde Koningin Julianastraat 

Datum indiening vragen: 7 april 2017 

 

 

De PVVP heeft nog enkele vragen over de voorgenomen aanleg Rotonde  bij het 

voormalige arbeidsbureau. 

Het doorgaande verkeer van Noord naar Zuid kan op deze  Rotonde straks praktisch 

rechtdoor rijden,fietsers die de vrijliggende strook berijden en linksaf willen naar de KJ 

straat hebben weliswaar voorrang, maar kunnen gemakkelijk op een onprettige manier 

met het doorgaande autoverkeer in aanraking komen. 

 

Vragen: 

Vraag 1:  

Hoe veilig acht het college deze vrijliggende fietstroken straks en kan het College de vrije 

Poldermensen er op voorhand van overtuigen dat hier met de aanleg van deze Rotonde 

een gegarandeerd veilige situatie voor het afbuigende fietsverkeer gaat ontstaan?? Graag 

een gedegen onderbouwing van onze vraag. 

Antwoord 

De rotonde wordt zo vormgegeven dat noord-zuid verkeer vanuit de Espelerlaan 

niet zo maar rechtdoor kan rijden. De rotonde is in z’n totaliteit een veilige 

oplossing. Een rotonde is overzichtelijk omdat oprijdend en afrijdend verkeer 

met minder andere verkeersrichtingen rekening hoeft te houden. Hieronder is 

schematisch weergegeven wat potentiéle conflictpunten zijn voor autoverkeer. 

 

 
 

Door de overzichtelijkheid kunnen verkeersdeelnemers beter inschatten 

wanneer ze veilig de rotonde kunnen op- en afrijden. Al met al leidt dit tot een 

rustiger en veiliger verkeersbeeld en bovendien tot een betere doorstroming.  

 

Daarnaast verlaagt een rotonde de naderingssnelheid van het verkeer. Dit 

draagt ook bij aan een rustiger verkeersbeeld. 

 

Met de aanleg van deze Rotonde verdwijnen er wederom parkeerplaatsen thv 

Zeeasterstraat, parkeerplaatsen die eerder onder Wethouder Becker ter compensatie zijn 



aangelegd, omdat een aantal bewoners niet meer voor hun deur konden parkeren. 

 

Vraag 2:  

Klopt het dat deze parkeerplaatsen door aanleg van de Rotonde gaan verdwijnen? en zo 

ja hoe wil het College dan voldoen aan de Parkeernorm?? 

Antwoord 

De herinrichting leidt niet tot een verlies van parkeerplaatsen t.h.v. de 

Zeeasterstraat. 

 

Vraag 3:  

Kan het College voordat de schop in de grond gaat, concreet aangeven waar 

omwonenden straks kunnen parkeren in hun directe woonomgeving, maar tevens 

bereikbaar blijven voor bezoekers, maar ook hulpdiensten? 

Antwoord 

Zie antwoord 2. 

 

 

Vraag 4:  

Als de rotonde aangelegd wordt ,zoals het College graag ziet, is het College dan bereid 

om zo dichtbij als mogelijk, aanwonenden van de Rotonde van een eigen vaste 

parkeerplek te voorzien ? 

Antwoord 

Er zal voldoende parkeergelegenheid zijn op acceptabele loopafstand van de 

woning(en). De gemeente beschikt niet over een parkeerverordening die 

vergunningparkeren mogelijk maakt. 

 

 

Vraag 5:  

Waarom biedt het College Sinke geen grond aan op de plek van het voormalige 

Landbouwhuis de Deel 21? 

Antwoord 

De gemeente en Sinke hebben een afspraak over de CWI locatie.  

 

 

 

Vraag 6:  

Heeft het College wel eens overwogen om in  de KJ straat eenrichtingverkeer in te 

stellen, van West naar Oost en niet meer van Oost naar West. De PVVP weet zeker dat u 

hier in eerdere plannen  door burgers op bent gewezen, graag uitleg waarom u dit niet 

zou willen uitvoeren! en wat uw eventuele bezwaren daarin zijn. 

Antwoord 

Bij de totstandkoming van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan is een 

variantenstudie uitgevoerd met als doel doorgaand verkeer uit het centrum te 

weren. Eenrichting verkeer was één van de varianten. Destijds is geconstateerd 

dat eenrichtingverkeer leidt tot een forse toename van verkeer op de 

Noordzijde en tot sluipverkeer in woonstraten. Er zou een vervolgstudie komen, 

maar deze is destijds via een motie (mei 2013) opgeschort.  

 

Vraag 7:  

Graag ziet de PVVP een overzicht ,waarin het in 2011 omarmde duurzaamveiligheids plan 

voor de Deel en Omgeving (2,3 miljoen is gebleven) en waarom dit plan nu niet meer 

nodig zou zijn? 

Antwoord 

Het gaat hier om de maatregelen rotondes Koningin-Julianastraat en Pastoor 

Koopmansplein en de wegvakken Onder de Toren en de Koningin Julianastraat. 

Deze verkeersmaatregelen zijn niet van tafel en zijn meegenomen in de 

(uitwerkings)varianten van het centrum. 



 

Vraag 8:  

Is het juist dat dit duurzame veiligheidsplan destijds in 2012 door de RvS gezien werd als 

een noodzakelijke voorwaarde voor goedkeuring van het BP Eoord C en kan het College 

aangeven waarom deze voorwaarde niet meer zou gelden voor een Compact centrum, en 

waarin u  Strootman een groot gedeelte van dit nog steeds Vigerende BP hebt laten 

intekenen, graag uw visie en uitleg. 

Antwoord 

Zie vraag 7. 

 

 

 

Vraag 9:  

De PVVP is met de komst van een eventuele Supermarkt in het Julianapark bang voor 

vele bezwaren , zowel van ondernemers als van omwonenden, deelt het College deze 

angst en zo nee waarom niet?? 

Antwoord 

In uitwerkingsvariant C is een supermarkt bij De Deel in het groen aan de KJ-

straat voorgesteld. Mocht een supermarkt bij De Deel in de voorkeursvariant 

komen, is het een democratisch recht dat belanghebbenden hier bezwaar tegen 

kunnen gaan maken.  

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 12 april 2017 

Contactpersoon: dhr. H. Cnossen, dhr. Van der 

Ende 

E-mail adres:  j.cnossen@noordoostpolder.nl, 

n.vanderende@noordoostpolder.nl  

Tel: 0527-633557 of 0527-633478 
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