Motie Vreemd aan de orde van de dag.
Pilot gebruik van bussluis voor autoverkeer tussen Ouverturelaan en N210
De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel in vergadering bijeen op donderdag 13
december 2018, gelet op artikel 35 van het Reglement van Orde voor de Raad;
Constaterende dat:
- De verkeersbelasting van de Ouverturelaan relatief hoog is.
- De wisselstrook niet is gekoppeld aan de N210 maar aan het interne wegennetwerk van
Krimpen aan den IJssel.
- Uit het belevingsonderzoek van begin 2018 blijkt dat op de Ouverturelaan in vergelijking met
de ochtenduren er ruim 30% meer verkeer in de late middag -en avonduren rijdt.
- Er sprake is van sluipverkeer .(verkeer dat via de wisselstrook door Krimpen ad IJssel gaat
richting de buurgemeenten en/of achterliggende wijken).
- Het verkeer op de bus –en vrachtverkeerstrook langs de N210 tussen 15.00 en 04.00
nauwelijks wordt gebruikt.
- Dat tijdens de commissie van maart 2018 is gebleken dat een spitsonderbreker als
ongewenst is bevonden.
Overwegende dat:
- In Januari 2019 de gemeenteraad zal worden gevraagd krediet beschikbaar te stellen voor
verkeerskundige maatregelen n.a.v. het belevingsonderzoek Lansingh-Zuid
- Bewoners geven aan dat zij het jammer vinden dat deze uitgang Ouverturelaan- N210 niet te
gebruiken is.
- Een snelheidsaanpassing op de Ouverturelaan niet direct zal leiden tot minder verkeer op
deze weg.
- Er aanvullende maatregelen nodig zijn om het verkeer afkomstig van de wisselstrook sneller
en veiliger naar de N210 te leiden. (met zo min mogelijke belasting van het interne
wegennetwerk in Krimpen aan den IJssel).
- Dat bij de realisatie van de verbindingsweg N210-lekdijk mogelijk de rotonde aan de N210
aangepast zou kunnen worden.
Verzoekt het college:
- Te onderzoeken onder welke voorwaarden een pilot kan worden uitgevoerd om de
verkeersbelasting van de Ouverturelaan te verminderen door een ‘spitsverbinding’ tijdens de
avondspits 15.00-20.00 te realiseren via de huidige bussluis tussen de rotonde N210 en de
Ouverturelaan.
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