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UoonangwoÍdt
komendeiáren Per
rotonde anders
PETER KOSTER
ZWIJNDRECHT

Fietsers op rotondes in Zwijndrecht
moeten de komende jaren goed oP-
letten of ze voorrang hebben' Nu

hebben ze nergensvoorrang' Burge-
meester en wethouders willen hen
na lang aandringen van de gemeen-

teraad overal voorrang geven. Dat

willen ze echter niet tegelijkertijd
op alle rotondes doen. De oPeratie
zou dan 1,9 miljoen euro kosten. Dat
geld hebben ze er niet voor over'

In plaats daarvan willen ze de

nieuweregel invoeren op nieuwe ro-

tondes, bijvoorbeeld op de Benelux-
laan-Van Schaikstraat. Op bestaan-
de rotondes krijgen fletsers pas voor-
rang als daar in verband met onder-
houd toch moet worden gewerkt'

De gemeenteraad besPreekt het
voorstel dinsdagavond 27 mei vanaf
halfnegen,

get teit dat fietsers in Zwijn-
drecht geen voorrang hebben, is de
gemeenteraad aljaren een doorn in

h"t oog. Bijna overal elders in de

Drechtsteden hebben fietsers juist

wel voorrang. In Zwijndrecht moe-
ten ze Plotseling voorrang geven'

Dat leidt tot verwarring, ook al om-

dat veel automobilisten toch voor-
rang gev€n. Volgens de gemeente-

raad is het veiliger als fietsers ge-

woon offÏcieel voorrang hebben.
Volgens b en w zijn de huidige ro-

tondes ooit volgens de toen gelden-

de normen aangelegd. Zij menen
dat er nauwelijks ongelukken gebeu-

ren, zodat er ook geen reden is om
de situatie snel te veranderen.
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