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Gevaarlijke �etsoversteek waar 
�etser voorrang ‘neemt’

Fietspaden te smal en druk, en er wordt hard ge�etst

Weg niet heringericht na snelheidsverlaging

Schelpenpad (voetpad) aan oostkant wordt 
gebruikt door �etsers

Voortuin grenst direct aan �etspad

Geen parkeermogelijkheden

Onvoldoende opstelruimte bij verlaten parkeerterrein sportvelden

Scherpe bochten in �etspad

Gevaarlijk �etsoversteek en grind op weg zorgt voor gladheid

Fietsstroken te smal, �etsers worden afgesneden

Vrachtauto’s AH blokkeren zicht bij oversteekplaats

Automobilisten rijden te dicht bij �etsers om geparkeerde auto’s niet te raken

Kans: �etsstraat

Fietsvoorzieningen worden niet goed gebruikt

Zebra moeilijk te zien

Fietsers richting noorden maken liever gebruik van zebra dan van 
kruising Padoxlaan

Doodlopende wegen staan niet altijd aangegeven

Fietspad rond bushalte onhandig in gebruik

Kans: tweerichtings�etspad over brug

Geen mogelijkheid tot veilig oversteken voor kinderen van/naar sportvelden

- Voetpad gescheiden van weg aan westzijde
- Fietspad gescheiden van weg aan oostzijde

Smalle �etsstrook geblokkeerd door auto’s

Halteren van bus op rijbaan haalt snelheid eruit

Verkeer komt met hoge snelheid van snelweg af

Fietsoversteek eerder zichtbaar maken voor �etsers (bebording)

Eenduidig beeld in stoepen

Plaats een waarschuwingsknipperlicht bij oversteekplaatsen

Bord “geef �etsers de ruimte” is te vaag

Oversteekplaats met verkeerslicht zorgt voor gevaarlijke situaties

Maak deel Herenweg voor �etsers twee richtingen en Sweilandstraat als tweerichtingsverkeer auto

Hoek aanpassen, zodat vrachtverkeer vanuit Veerpolder niet kan afslaan richting Sweilandstraat

Fietsers vanuit Warmond moeten twee keer oversteken 
omdat tweerichtings�etspad stopt

Het ‘gele’ �etspad bedoeld om de snelheid te remmen 
valt te weinig op

Snelheid van auto’s is te hoog: in bebouwde kom 30 km/u maken

Handhaving op snelheid is nodig, gebruik snelheid informatie displays

Verkeer geeft trillingen, klinkers zijn ongewenst

Auto’s uit Sweilandstraat moeten soms uitwijken naar stoep door aankomend vrachtverkeer: zicht verbeteren

Maak schoolzone duidelijk in straatbeeld

De klinkers die er vroeger lagen zorgden voor trillingen en geluidsoverlast: asfalt behouden, geen drempels

Lastig oversteken voor voetgangers

Knelpunten en kansen - Schouw


