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De gemeenteraad van Zwijndrecht
baalt. Lange tijd drong ze er bij een
onwillige wethouder A. Dost op aan
om fietsers op rotondes voorrang te
geven. Daarmee zou de regeling ge-
lijk worden aan die in het overgrote
deel van de Drechtsteden. Juist nu
de wethouder schoorvoetend en
voorzichtig overstag is gegaan,
wordt de situatie alleen maar on-
overzichtelijker.

De oorzaak daarvan ligt bij het
CROW, een belangrijke instantie
die wegbeheerders adviseert hoe ze
hun wegen moeten inrichten. Die
heeft onlangs bepaald dat fietsers
op rotondes binnen de bebouwde
kom weliswaar in principe voor-
rang behoren te hebben, maar dat
het bij rotondes met twee rijstroken
voor auto's andersom moet zijn. Bui-
ten de bebouwde kom moesten
auto's toch al voorrang krijgen.

Als gevolg van de nieuwe regels
heeft Dordrecht al besloten binnen-
kort twee rotondes aan te leggen
waar fietsers voorrang moeten ge-
ven.

„Hebben wij net besloten dat we

de fietser voorrang gaan geven,
gaan de anderen het op onze oude
manier doen," verzuchtte raadslid
G.J. Voerman (ChristenUnie-SGP)
gisteravond tijdens een bijeen-
komst van de gemeenteraad. Zijn
WD-collega A. Hoekstra: „Wat we
ook doen, we krijgen het nooit over-
al hetzelfde."

Bij die stand van zaken maakten
nog maar weinig mensen er een
punt van dat Dost de nieuwe voor-
rangsregel alleen direct wil invoe-
ren op nieuwe rotondes en op be-
staande rotondes pas als daar groot
onderhoud aan gepleegd wordt. Vol-
gens Dost kost het 1,9 miljoen om al-
les meteen om te bouwen.

Op de meeste rotondes liggen de
fietspaden zover van de rotonde, dat
automobilisten daar volgens hem
niet op fietsers rekenen. Dan zou
voorrang voor fietsers juist onveilig
zijn. Daarom moeten de fietspaden
verlegd worden.

Veel raadsleden denken dat het
een kwestie is van een paar borden
verplaatsen en wat verf op de weg
smeren. Alleen de fractie van Alge-
meen Belang Zwijndrecht houdt
daaraan vast; die wil over twee we-
ken een debat in de gemeenteraad.
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