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Aan
de heer A. Klerk en de heer W. van der Kruijff
van fractie CDA

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 18 oktober 2022
Ons kenmerk 2022-0169708
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake verkeersveiligheid Dubbelsteyn West

Geachte heren Klerk en Van der Kruijff,

Bij brief van 6 september 2022, bij ons ingekomen op 6 september 2022, heeft 
u op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
namens fractie CDA vragen gesteld over de verkeersveiligheid op de 
Dubbelsteynlaan West.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Wat zijn de afwegingen om juist dit type obstakels te gebruiken als 
snelheidsremmende maatregel;

Antwoord Vanwege de niet onderheide woningen is gekozen voor dit type 
snelheidsremmer. Daarnaast heeft ook het uiterlijk aanzien en het 
aansluiten bij de inrichting van de andere straten meegespeeld. Deze
snelheidsremmer is in lijn met hetgeen op het Damplein en de 
Rechte Zandweg is toegepast.

Vraag 2. Welke snelheidsremmende maatregelen zijn er nog meer en waarom 
is juist voor deze gekozen?

Antwoord Er zijn drempels en wegversmallingen mogelijk. Echter, drempels zijn 
bij de niet onderheide woningen minder toepasbaar. 
Wegversmallingen zijn minder effectief. 

Vraag 3. Waarom is ervoor gekozen dat fietsers niet rechts kunnen passeren 
langs de huidige obstakels (vgl. de situatie op het Damplein waar dit 
wel mogelijk is);

Antwoord Er is gekozen voor de huidige snelheidsremmer omdat de intensiteit 
niet hoog is op dit stuk van de weg. De weg waarover de fiets moet 
rijden is voldoende breed. Wij gaan, gezien de reacties, het alsnog 
mogelijk maken dat fietsers het obstakel rechts kunnen passeren.
Net zoals op het Damplein. De aanpassingen aan de 
Dubbelsteynlaan West zijn inmiddels uitgevoerd.
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Vraag 4. Welke burgerparticipatie heeft plaatsgevonden bij de keuze voor de 
gekozen obstakels?

Antwoord Er is een brief verstuurd naar 110 adressen in de directe omgeving 
van het project met de mogelijkheid tot het indienen van een 
zienswijze. Er zijn drie reacties ontvangen. Deze gingen niet over de 
voorgenomen maatregelen, maar over bereikbaarheid van de weg en
eigen percelen tijdens de uitvoering.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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