
      
 

           
 

MOTIE  21 
 

Agendapunt: 3.2 kadernota 2020 -2023 
 

 
Onderwerp: verkeersveiligheid Burgemeester Kuntzelaan 
 

 
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 19 juni 2019 
 

De Raad, gehoord de beraadslaging,  
 
constaterende dat  

 De verkeersveiligheid voor automobilisten, fietsers en voetgangers bij de betreffende 
oversteekplaatsen op de Burg. Kuntzelaan ernstig in gevaar is en dat ook uit de analyse van 
de oversteek bij de Nieuwstraat blijkt dat er sprake is van verkeersonveiligheid. 

 Er al meerdere aanrijdingen tussen fietsers en automobilisten hebben plaatsgevonden, zowel 
bij de oversteek van de Nieuwstraat als ter hoogte van de Wilhelminastraat/Langstraat. 

 Dat er twee oversteekmogelijkheden kort op elkaar zijn, bij de rotonde van de 
Bouwheerstraat en bij de Wilhelminatraat/Langstraat. 
 

van mening is dat 

 Fietsers niet alleen voorrang krijgen maar die ook nemen, vaak zonder richting aan te geven. 

 De weg niet voldoende is ingericht als een 30 km zone en er door automobilisten te hard 
wordt gereden.  

 De combinatie van snelheid met factoren als vormgeving van de oversteken en verkeers- 
intensiteit ervoor zorgt dat er regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan. 

 Bij de tweede overgang van de Wilhelminastraat/Langstraat het gemotoriseerde verkeer 
rekening moet houden met fietsers die oversteken en uit vijf verschillende richtingen komen 
waarbij er slecht zicht is en dit probleem ook aan de orde is bij de oversteek Nieuwstraat. 

 De Kuntzelaan goed en comfortabel bereikbaar moet blijven en dat er rekening gehouden 
moet worden met busvervoer, bestemmingsverkeer en doorstroming van de hulpdiensten. 
 

verzoekt het college 
 

 Om uit het oogpunt van veiligheid voor de automobilisten, fietsers en voetgangers op de 
gehele Burgemeester Kuntzelaan noodzakelijke aanpassingen door te voeren, met dien 
verstande dat de weg zodanig wordt ingericht dat het daadwerkelijk veiliger wordt. Waarbij 
de oplossingsrichtingen ‘verkeerslichten’ of ‘fietsers uit de voorrang’ tot de mogelijkheden 
behoren. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

CDA                                Lokaal Belang 
 
Maarten Schipper       Marleen Blankenburgh 
 


