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1. INLEIDING 

 

In 2013 is door de gemeenteraad de Verkeer- en Vervoervisie 2013/2017 vastgesteld. 

Daarin is al de wens van het gemeentebestuur tot het verder “ontvlechten” van auto- en 

fietsverkeer opgenomen. Dit ter stimulering én verbetering van de veiligheid van fietsverkeer.  

In 2020 heeft de gemeenteraad (opnieuw) ingestemd met het uitvoeren van het 

maatregelenpakket: 

 
Het grootste deel van de fietsroute van de Ouverturelaan naar het centrumgebied/Algerabrug 
v.v. wordt aangelegd bij de uitvoering van de riolerings- en herstratingsplannen 
Boerhaavelaan fase 1 (Buys Ballotsingel en Dr. Thijsselaan) én Vincent van Goghlaan fase 
1. Met de uitvoering van die projecten is inmiddels gestart.  
Het gedeelte van de Vincent van Goghlaan tussen de Jan Steenstraat en de 
Lansing/Ouverturelaan vormt het sluitstuk van de aanleg van deze fietsroute.  
Omdat deze fietsroute de veiligheid van fietsers verbetert, draagt de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag via een subsidie bij in de aanlegkosten.  
 
 
2. PARTICIPATIEPROCEDURE 

 
Voor het plan is een participatieprocedure gevolgd.  
Het ontwerpplan is op de website geplaatst.  
De direct omwonenden zijn rechtstreeks (schriftelijk) in kennis gesteld van de 
participatieprocedure. Op 10 november is een inloopbijeenkomst gehouden in het raadhuis.  
 
 
3. PARTICIPATIEREACTIES 
 
Tijdens de participatieperiode zijn reacties ingediend. Deze reacties worden hieronder van 
commentaar voorzien.  
a. Meerdere aanwezigen hebben bezwaar tegen de aanleg van de brug. De volgende 

argumenten worden genoemd: 

• Ontneemt uitzicht voor de woningen aan de Lansing; 

• Gevreesd wordt voor overlast van scooters en hangjeugd; 

• Waardedaling van de woning; 

• Verlichting op de brug is voor omwonenden niet prettig; 

• Varen en schaatsen is niet meer mogelijk; 

• Gaat ten koste van uniek stukje groen; 

• De veiligheid gaat juist achteruit, omdat op de Lansing en Ouverturelaan een 
gevaarlijke oversteek wordt gecreëerd; 

• In plaats van de aanleg van een nieuwe brug kan de fietsroute heel goed via de 
Lansing en Ouverturelaan worden geleid; 

• Ook wordt voorgesteld om het fietsverkeer vanaf de Kortlandschool bij de Stad en 
Landschap linksaf de Lansing en vervolgens naar de Vincent van Goghlaan op te 
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leiden. Daar is veel minder autoverkeer en is dus al veiliger voor fietsers.  
 

Als de brug er dan tóch moet komen dan bij voorkeur zo ver mogelijk in de hoek van de 
plas en dus zo dicht mogelijk tegen de woning Lansing 2. Verder géén verlichting op de 
brug plaatsen en bij voorkeur kiezen voor een zo natuurlijk mogelijke uitstraling. Vooral 
niet van ijzer of beton. Graag willen de bewoners bij het ontwerp betrokken worden.  
 

Nog los van de brug zijn er ook bezwaren tegen de aanleg van de fietsstraat:  
 

• Risico dat auto’s langs fietsstraat beschadigd worden; 

• Beter en ook veiliger is het om van de parallelrijbaan van de Van Ostadelaan een 
fietsstraat te maken; 

• Voorgesteld wordt om het fietsverkeer vanaf de kruising Vincent van Goghlaan/Jan 
Steenstraat naar de parallelrijbaan en verder naar de Ouverturelaan de leiden;  

• Voorzien wordt dat in het gras en de sloot milieuvervuiling ontstaat door weggegooid 
afval. 

 
Reactie: 
Zoals hierboven bij punt 1 al is gesteld is de aanleg van de fietsroute al in 2013 en later nog 
een keer in 2020 door de gemeenteraad vastgesteld c.q. bevestigd. Het algemeen belang 
(stimulering én verbetering van veiligheid van fietsverkeer) staat voorop. Doel is om de 
hoofdfietsroutes zoveel mogelijk te bundelen. Met het oog daarop is de fietsoversteek over 
de Nieuwe Tiendweg al verlegd van de Van Ostadelaan naar de Vincent van Goghlaan/Buys 
Ballotsingel. De brug is een belangrijk onderdeel van de nieuwe fietsroute. De route staat 
daarom niet meer ter discussie. Maar wél kan er nog overleg plaatsvinden over de uitstraling 
van de brug. Er zal nog een 2e bijeenkomst met de bewoners worden georganiseerd. Daarbij 
zal ook de aannemer die voor levering en plaatsing van de brug gaat zorgen worden 
uitgenodigd. Tijdens die avond zal ook het plan voor de openbare verlichting in het gebied 
worden gepresenteerd.  
 
b. De verkeerssituatie op de Ouverturelaan zou echt verbeterd moeten worden. Het verkeer 

rijdt hier veel te hard. De oversteek voor voetgangers en fietsers vanaf het Waterliniepad 
moet beveiligd worden door verkeerslichten of flitslampen.  
Fietsers die vanaf het Waterliniepad naar de bussluis willen rijden moeten tweemaal de 
Ouverturelaan oversteken. Voorgesteld wordt om voor hen een klein stukje fietspad 
tussen dit pad en de bussluis aan te leggen.  
Verzocht wordt om de rietkraag bij de brug Ouverturelaan tussen de bussluis en de 
Lansing te verwijderen: deze ontneemt het uitzicht bij het oversteken.  

Reactie: 
Het is inderdaad gewenst om nog nadere aandacht te besteden aan het verbeteren van de 
(fiets)oversteek over de Ouverturelaan. De voorkeur gaat uit naar de aanleg van een 
middeneiland (zoals ook elders in de gemeente op 50 km/h-wegen), zodat in 2 fasen 
overgestoken kan worden. Dit wordt nog verder uitgewerkt. 
In de nabije toekomst wordt de fietsveiligheid van de Ouverturelaan onder de loupe 
genomen. Wellicht is de aanleg van een extra fietspad langs de Ouverturelaan gewenst. 
Daarbji zal ook worden gekeken naar de mogelijke verbetering van de route voor fietsers van 
het Waterliniepad naar het pad bij de bussluis v.v.  
De rietkraag wordt ingekort: de berm zal een aantal meters vanaf de brug glad worden 
gehouden. 
 
c. Had het plan niet eerder overlegd moeten worden met de omwonenden en meer inbreng 

gevraagd moeten worden?  
Reactie:  
Zie hetgeen vermeld is bij punt 1: tot de aanleg van de fietsstraat is al langer geleden door 
de gemeenteraad besloten. Nu gaat het vooral om het ontwerp voor de inrichting. Zie ook 
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punt 3c: wij zullen de bewoners nog betrekken bij de keuze voor het type brug en de 
openbare verlichting.  
 
d. Verzocht wordt om de plaatsing van nostalgische lantaarnpalen op de Vincent van 

Goghlaan.  
Reactie: 
Nostalgische lantaarnpalen worden alleen in Oud-Krimpen geplaatst.  
 
e. Verzocht wordt om maatregelen tegen ongewenst parkeergedrag op de hoek Vincent van 

Goghlaan/Ferdinand Bolstraat. Aan de oneven zijde van de straat wordt vrijwel altijd 
dubbel geparkeerd. Hulpdiensten kunnen er dan niet door. Is al geregeld aandacht voor 
gevraagd bij de politie, maar die onderneemt geen actie.  

Reactie:  
De zijstraten zullen d.m.v. een inritconstructie aansluiten op de Vincent van Goghlaan. 
Wellicht is daarmee het ongewenste parkeergedrag gelijk opgelost. Als er tóch sprake blijft 
van parkeerexcessen dan kan de politie worden verzocht om op te treden.  
 
f. Is het mogelijk om het fietsverkeer door middel van bebording te attenderen op de 

mogelijkheid dat er auto’s vanaf de privé-parkeerplaatsen de fietsstraat kunnen oprijden?  
Reactie:  
Het plaatsen van attentieborden zal naar verwachting nauwelijks effect opleveren 
(“bordenblindheid”). Beter is het wanneer de auto’s achteruit worden ingeparkeerd; dit zal het 
uitrijden veiliger maken.  
 
g. Gevreesd wordt voor schade aan de woningen door zwaar werkverkeer.  
Reactie:  
Getracht wordt uiteraard om schades zoveel mogelijk te voorkomen. Zo wordt bijvoorbeeld 
de aannemer gemaand om met zo laag mogelijke snelheden te rijden. Het is gebruikelijk om 
voorafgaand aan de start van een werk door een extern bureau vooropnames aan de 
woningen te laten verrichten. Dat vergemakkelijkt de afwikkeling van eventuele schades (die 
tijdens het werk veroorzaakt worden). Dergelijke vooropnames zullen hier ook worden 
uitgevoerd. Het desbetreffende externe bureau zal daarvoor met de woningeigenaren 
contact opnemen.  
 
h. Verzocht wordt om geen natuurvriendelijke oever aan te leggen aan de zijde van de 

Lansing: dit belemmert de uitzicht vanuit de woningen op het water. 
Reactie: 
De natuurvriendelijk oever zal aan de overzijde van het water, aan de zijde van de 
Ouverturelaan, worden aangelegd.  
 

7. VERVOLG 

 

Dit participatierapport wordt vastgesteld. Maar de participatieprocedure wordt daarmee nog 

niet afgerond: er zal nog een 2e bewonersbijeenkomst plaatsvinden waarbij het type brug en 

de openbare verlichting zal worden besproken. De betrokken bewoners zullen hierover 

schriftelijk worden geïnformeerd.  

Ook zullen zij t.z.t. via een brief ontvangen over de startdatum van het werk (naar 

verwachting half 2022).  

 

Krimpen aan den IJssel, 11 januari 2022. 

De burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, 

De secretaris,                                                De burgemeester,  


