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Informatiebrief aan de Raad 

 

Zaaknummer: Z/23/073378 

Documentnummer: 335369  

Datum: maandag 30 januari 2023 

Onderwerp: Herinrichting Storm van 's Gravesandeweg Zuid en Schouwweg noord 

Bijlage(n): Geen 

 

Geachte Raad, 

Op dit moment zijn we bezig met het maken van de ontwerpen voor de herinrichting van de Storm 

van ’s Gravesandeweg zuid en de Schouwweg noord. Eind vorig jaar zijn de ontwerpen tijdens twee 

bewonersavonden gepresenteerd. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met de bewoners 

van de Kerkstraat en de directeur van de Montessorischool. 

De ontwerpen zijn gebaseerd op het Verkeersplan 2016 waarin de wegcategorisering is 

opgenomen. Volgens dit plan blijft de Schouwweg noord een 30 km/h zone en wordt de Storm van 

’s Gravesandeweg zuid ook een 30 km/h zone. Daarnaast zijn motie 181 en 189 van belang. In 

motie 181 is opgenomen dat de Storm van ’s Gravesandeweg zuid moet worden ingericht als 30 

km/h zone. In motie 189 staat dat eerst de Storm van ’s Gravesandeweg zuid en Schouwweg 

Noord moeten zijn ingericht als 30 km/h voordat de Jagerslaan kan worden ingericht als 30 km/h 

zone. 

Volgens de principes van Duurzaam Veilig zijn in een 30 km/h zone geen vrijliggende fietspaden 

aanwezig. Hier kan een uitzondering op gemaakt worden als een weg onderdeel uitmaakt van een 

hoofdfietsroute. In het Verkeersplan 2016 is echter alleen het regionale fietsroutenetwerk 

opgenomen.  

In het nieuwe wegcategoriseringsplan willen we zowel het regionale als het lokale 

fietsroutenetwerk opnemen. Het verkeersadviesbureau dat het plan opstelt adviseert om de Storm 

van ’s Gravesandeweg zuid en de Schouwweg noord geen onderdeel uit te laten maken van het 

fietsroutenetwerk. In de herinrichtingsplannen worden op de Storm van ’s Gravesandeweg zuid en 

de Schouwweg noord de vrijliggende fietspaden daarom verwijderd. 
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Zoals u weet is het wegcategoriseringsplan echter controversieel verklaard en vindt vooralsnog 

geen bestuurlijke besluitvorming plaats. 

Voor beide projecten is dekking vanuit de beheerplannen. Voor het project Schouwweg is echter 

nog aanvullende dekking nodig van 2 ton. Het college komt met een raadsvoorstel om hiervoor een 

deel van de € 750.000 voor Verlagen maximumsnelheid naar 30km in 2023 te benutten, die al is 

opgenomen in begroting. Door amendement O is dit budget pas beschikbaar, na het voorleggen 

van een apart raadsvoorstel voor de beoogde investering. 

Gezien het bovenstaande gaan wij door met de voorbereiding van de herinrichtingsplannen voor de 

Storm van ’s Gravesandeweg zuid en de Schouwweg noord en aanbesteding, zodat we rond de 

zomervakantie kunnen starten met de herinrichting. We zullen voor de raadsvergadering van april 

met een raadsvoorstel komen voor de inzet van het budget van € 750.000 voor Verlagen 

maximumsnelheid naar 30km in 2023 voor het project Schouwweg. 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

T.N. Kramer, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


