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de heer L.J.C.M. Stolk
van de fractie VSP

p/a  raadsgriffie@dordrecht.nl
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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake rotonde op de kruising tussen 

Leeuwstraat/Copernicusweg en de fietsroute Zuidendijk

Geachte heer Stolk,

Bij brief van1 november 2021, bij ons ingekomen op 2 november 2021, heeft u 
op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
namens de fractie VSP vragen gesteld inzake rotonde op de kruising tussen 
Leeuwstraat/Copernicusweg en de fietsroute Zuidendijk.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Is het college op de hoogte van de onveilige situatie op 
bovengenoemde punten? Zo nee, bent u bereidt om hier naar te 
kijken?

Antwoord Ja, wij zijn op de hoogte van de verkeersituatie aldaar en vinden de 
rotonde verkeersveilig en verkeerskundig op orde. Dit wordt 
ondersteund door de informatie van de politie over de toedracht van 
de recente aanrijdingen en de minimale aantallen ongevallen van de 
afgelopen jaren.

Vraag 2. Bent u bereidt om met de buurtbewoners in gesprek te gaan om te 
kijken naar een oplossing zodat iedereen veilig gebruik kan maken 
van deze wegen?

Antwoord Ja, wij zijn bereid om met de buurtbewoners in gesprek te gaan om 
van hen te horen hoe zij de verkeersituatie ervaren en te horen wat 
zij denken om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Vraag 3. Oud wethouder de heer Janse, heeft hier in het verleden zelfs een 
voorstel voor gedaan. Hier is door de Provincie subsidie voor 
gegeven. Klopt dit? En zo ja wat is er met de subsidie gedaan?

Antwoord Wij weten dat er in de jaren '80 een mogelijkheid is onderzocht voor 
een alternatieve ontsluitingsroute voor de wijk.
Het plan was het doortrekken van de Algolring door de Schenkeldijk 
middels een coupure in de dijk aansluitend op de Schenkeldijk 
Beneden. Echter vanwege het ontbreken van draagvlak bij de 
bewoners van de wijk van Algolring e.o. hebben wij afgezien van dat 
plan. Uiteindelijk is gekozen om de Copernicusweg door te trekken 
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tussen de Leeuwstraat en de Schenkeldijk Beneden. Deze weg is in 
2013 aangelegd alsmede de rotonde op de kruising met de 
Leeuwstraat.

Wij vertrouwen er op 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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