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Fiets toch niet overal voor
Alleen voorrangssituatie bij nieuwe rotondes in Sliedrecht verandert
SLIEDRECHT

F
ietsers krijgen toch niet overal
voorrang op rotondes in Slie-
drecht. Op de twee nieuw aan
te leggen rotondes in nieuw-

bouwwijk Baanhoek-West krijgen
ze het wél, op de al bestaande roton-
des blijft voorlopig de auto voor-
gaan.

Dat heeft de gemeenteraad van het
baggerdorp gisteravond besloten.
Later dit jaar wordt mogelijk alsnog

besloten ook op de andere rotondes
de voorrangssituatie te wijzigen.
Daarvoor moet eerst nader onder-
zoek naar de de veiligheid verricht
worden.

De twee rotondes in Baanhoek-
west worden anders ingericht, om-
dat dat een provinciale subsidie van
250.000 euro oplevert. „Je reinste
chantage," vond raadslid H. Visser
(Pro Sliedrecht). De rest van de raad
zwichtte wel voor het geld.

Sliedrecht is nu nog de laatste
Drechtstedengemeente waar fiet-

sers geen voorrang hebben. Het col-
lege wilde de voorrangssituatie in
heel het dorp wijzigen vanwege de
aanleg van een rotonde in Baan-
hoek-West, die bijna op de grens
met Papendrecht komt te liggen.
Daar hebben fietsers al voorrang.
Het zou de duidelijkheid ten goede
komen, al blijkt het uit onderzoek
iets minder veilig te zijn.

De gemeenteraad verdedigde de
keuze om de voorrang in de nieuw-
bouwwijk anders te regelen dan el-
ders in het dorp, omdat dat een afge-

sloten geheel zou zijn, gescheiden
van de rest van Sliedrecht door de
spoorlijn.

De rotondes in Baanhoek-West
worden een halfjaar eerder dan ge-
pland in gebruik genomen, op l juli.
Daarom moest nu op stel en sprong
een besluit genomen worden. C. Gal-
le (PvdA) vond eenduidigheid be-
langrijk. „Je kunt aan kinderen
toch niet uitleggen dat ze bij de ene
rotonde wél eerst mogen en bij de
ander niet? Dit werkt ongelukken
in de hand."

: i .. , i , . . • .

J •• •• LI-


