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Raadsvragen 

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende Fiets- en 
Verkeersveiligheid 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

Op 16 november 2020 heeft de fractie Behoorlijk Bestuur onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement 
van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Fiets- en 
Verkeersveiligheid, het antwoord vindt u onder de vraag: 

1. Vlak voor Huisduinen bevindt zich een oversteek van een fietspad naar het fietspad aan de

overzijde van de Duinweg. Bij Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp kwam de

melding binnen dat daar meerdere keren situaties hebben plaats gevonden waarbij een

ongeluk nog net voorkomen kon worden.

Deze gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt door een boom en struiken rechts op de eerste van

de onderstaande foto's. Overstekende fietsers komende vanaf Huisduinen hebben

onvoldoende zicht op van links komend verkeer. Omgekeerd heeft het naar Huisduinen rijdend

verkeer onvoldoende zicht op van achter de boom en struikgewas komende fietsers.

• Onze conclusie is dat deze oversteekplaats daar verkeerd ligt. Bent u dit met ons eens en wat

gaat u doen om deze situatie te verbeteren?

Antwoord: 

De fietsoversteek ligt op een recht deel van de weg tussen 2 flauwe bochten. De oversteek te dicht bij een 

dergelijke bocht leggen is onwenselijker dan de huidige situatie. Om de situatie ter plaatse te verbeteren, 

zullen we het groen regelmatig terug snoeien, zodat er voldoende uitzicht voor de fietsers op het overige 

verkeer ontstaat. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat daarmee de situatie ter plaatse voldoende verbeterd is, 

waardoor de aanwezige bomen kunnen blijven staan.
2. De situatie voor fietsers op de fietspaden langs de Nieuweweg vanaf Tuindorp naar het

Ravelijn viaduct is in onze ogen niet optimaal. Beide fietspaden zijn ingericht als één richting

waardoor fietsers die vanuit Zuid naar Noord (Julianadorp>Tuindorp) rijden ter hoogte van de

T splitsing een 50 km weg dienen over te steken. Het verkeer rijdt op dat punt doorgaans

harder dan de toegestane 50 km waardoor fietsers (meestal schoolgaande jeugd) regelmatig in

gevaarlijkste situaties komen te staan.

• Onze conclusie is dat deze situatie (deels) verholpen zou kunnen worden wanneer beide

fietspaden als 2 richting zouden worden ingericht. Bent u dit met ons eens en wat gaat u doen

om deze situatie te verbeteren?

Antwoord: 

Momenteel wordt met de provincie en de regio gewerkt aan het realiseren van een doorfietsroute tussen Den 

Helder en Schagen. De doorfietsroute is in principe onder andere gepland op het door u bedoelde 

weggedeelte. Daarbij is het de bedoeling dat er aan de westelijke zijde van de weg een fietspad komt voor 

fietsverkeer in 2 richtingen. Voorts is het de bedoeling dat, op een doorfietsroute, fietsers op vrijwel alle 

locaties waar een rijbaan wordt gekruist voorrang hebben op het verkeer op de hoofdrijbaan. De 

uitgangspunten van deze route sluiten aan op de Fietsvisie Den Helder. 
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Zodra het plan een definitieve status heeft zal dit aan u worden voorgelegd. Dan zullen ook de financiële 

aspecten van het plan inzichtelijk zijn. 

• In 2016 is in het wijkplatform Stad binnen de Linie bewoners belooft om het fietspad aan de

fabrieksgracht aan 2 zijdes in te richten zodat de fietser niet langer de oversteek hoeft te

maken op een 50 km doorgaande weg. Daarnaast werd toegezegd dat er een veilige

fiets/voetganger constructie zou komen voor de kruising Fabrieksgracht/Spoorgracht.

Kan u ons over deze plannen een update geven? Wanneer denkt u uitwerking te geven aan de

beloftes die aan bewoners zijn gedaan?

Antwoord: 

De aanleg van een vrijliggend fietspad langs de westelijke zijde van de Fabrieksgracht is een optie die is 

ingebracht in de plannen voor de verdere ontwikkeling van het vml. Vinkenterrein. De aanleg zal pas plaats 

kunnen vinden als de bouwwerkzaamheden op het Vinkenterrein grotendeels zijn uitgevoerd en met de 

inrichting van de openbare ruimte wordt begonnen. Voorts moet voor het maken van een goede en veilige 

aansluiting ook het kruispunt Fabrieksgracht-Spoorgracht worden aangepast. Dat zal gelijktijdig gebeuren. De 

verwachting is dat dit medio 2022-2023 kan gebeuren. Zodra het voorlopig ontwerp voor het inrichtingsplan 

voor het kruispunt akkoord is zullen wij dit overleggen met de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. 

3. De verkeersveiligheid van het Schapendijkje heeft zoals u weet al langer onze aandacht.

Ook hier zijn in het verleden beloftes gedaan naar diverse participanten van uit Huisduinen en
Oud Den Helder. Er zouden naast gescheiden fietspaden aan weerszijden ook verlichting
worden geplaatst.
Het Natura 2000 rapportage bleek dat hiervoor geen belemmeringen zijn.

• Wat is de huidige stand van zaken mbt bovengenoemde toezeggingen en wanneer gaat u over

tot uitvoering?

Antwoord: Op Het Schapendijkje is een proef gehouden met tijdelijke verkeersdrempels om de snelheid van 
motorvoertuigen omlaag te brengen. Deze drempels hebben een positief effect laten zien op het 
verkeersgedrag. In 2021 wordt groot onderhoud aan het wegdek van Het Schapendijkje uitgevoerd. Daarbij 
zullen de tijdelijke drempels worden vervangen door definitieve verkeersdrempels, waarbij de snelheid van de 
auto wordt afgeremd en de fietsers juist ongehinderd kunnen passeren.

De aanleg van verlichting en een vrijliggend fietspad zijn, zoals afgesproken in het overleg met de 

verschillende belangenorganisaties, onderzocht.  Hierbij zijn de impact op de natuur, de veiligheidswinst, de 

ruimte, de kosten en de impact van de definitief in te voeren maatregelen gewogen. 

Aangezien rijsnelheid vrijwel altijd een belangrijke factor is bij verkeersonveiligheid zijn de maatregelen die de 

snelheid verlagen het meest effectief voor deze weg en worden deze permanent opgenomen.

4. Behoorlijk Bestuur voor Den helder & Julianadorp is van mening dat nu de flats aan de Jan

Verfailleweg gesloopt zijn het onderzoeken waard zou zijn raadzaam om grond aan te kopen

van Woningstichting Den Helder met de bedoeling om in de toekomst bij de benzinepomp een

rotonde te creëren. Dat zou resulteren in dat de stoplichten aldaar komen te vervallen.

Hoe staat u in deze optie?

Bent u bereidt om hierover met WSDH in overleg te gaan?

Antwoord: 

Wij werken samen met de WSDH over de nieuwbouw van woningen op de locaties van de gesloopte flats. De 

herinrichting van het verkeersgebied van de Jan Verfailleweg is momenteel bij ons in onderzoek. Daarbij wordt 

gedacht aan de aanleg van een ander wegprofiel waardoor de verkeersveiligheid wordt verhoogd. Uiteraard 

zijn er op de weg een aantal locaties waar verbetering van de verkeersafwikkeling een uitdaging is. De door u 

bedoelde locatie bij de Meidoornstraat is daar één van. Of er een andere oplossing mogelijk is zal samen met 

Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond worden onderzocht. Of een rotonde daar onder valt is nu nog 

niet te zeggen. 
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De komende 2 jaar zullen voor onderscheidende delen van deze lange weg de nodige ontwerpen worden 

gemaakt die fasegewijs zullen worden uitgevoerd. Wij verwachten dat aanpassing van het door u bedoelde 

deel van de Jan Verfailleweg pas zal plaatsvinden als de bouwwerkzaamheden van de WSDH zijn afgerond. 

5. In Julianadorp en Den Helder zijn er momenteel verschillende voorrangsregels. De regel die

geldt is: Rechtdoorgaand verkeer heeft op dezelfde weg voorrang op afslaand verkeer. In

onderstaande foto's kunt u zien waar de voorrangssituatie telkens anders is Bent u het met

ons eens dat dit onduidelijk en daarmee onveilig is en bent u bereidt om hier nader naar te

kijken cq de situaties gelijk te trekken?

• In al deze situaties zou de fietsers volgens onze mening voorrang moeten hebben, bent u dit

met ons eens en wat zou u aan deze situatie kunnen doen?

Antwoord: 

Voortkomend vanuit de Fietsvisie wordt momenteel een plan opgesteld om de voorrang voor fietsers op 

rotondes in Den Helder aan te passen. Deze plannen in combinatie met de beoogde doorfietsroute tussen 

Den Helder en Schagen zouden er voor kunnen zorgen dat een flink aantal situaties voor fietsers zodanig 

worden gewijzigd dat zij voorrang hebben op het kruisende verkeer. Zodra alle maatregelen voor de 12 

rotondes in beeld zijn gebracht zullen wij deze voorleggen aan de Fietsersbond en Veilig Verkeer 

Nederland. 

6. Tevens missen wij op diverse fietspaden de Fietssymbolen bij nieuwe infrastructuur, dan zijn

het volgens de regels geen fietspaden maar fiets- suggestiestroken. Het zijn er in totaal drie:

De Schooten, Texelstroomlaan en Javastraat, wanneer worden deze symbolen toegevoegd?

Antwoord: 

Deze fietssymbolen zijn inmiddels aangebracht. 

7. Uitvoegstroken voor fietsers in Julianadorp; Bent u bereidt om de adviezen van de o.a de

Fietsersbond, CROW en WN op te volgen en op situaties zolas hieronder fiets invoegstroken

te realiseren? ... zo ja wanneer?

Antwoord: 

Uiteraard luisteren wij naar adviezen en suggesties die door de door u genoemde organisaties worden 

gedaan. Wij zijn ons er van bewust dat er verkeerssituaties zijn die in het verleden zijn aangelegd maar die 

met de huidige richtlijnen eigenlijk anders zouden moeten. Het door u gegeven voorbeeld is er daar één van. 

Zodra onderhoud aan de weg op dit locatie wordt uitgevoerd zal door middel van een reconstructie 

aanpassing plaatsvinden. Tot dat moment zullen wij onderzoeken of wij met belijning de weggebruiker 

duidelijk kunnen maken dat zij bedacht moeten zijn op invoegende fietsers. 

8. Ook onderstaande situatie bij de Zandkreekweg willen wij bij u onder de aandacht brengen.

Dit hele stuk zou volgens ons opnieuw ingericht moeten worden, o.a senioren lopend of met
booster kunnen hier heel moeilijk naar links voor de Vomar.

• Bijvoorbeeld bij de rode lijnen inritbanden over hele vlak plaatsen en een woonerf maken met
voorrang voor langzaam verkeer. Hoe staat u tegenover dit idee?

Antwoord: 

De reconstructie van de Zandkreekweg en het kruispunt van deze weg met de Marsdiepstraat en 

Texelstroomlaan vraagt om ingrijpende werkzaamheden, deze worden in de regel gecombineerd met het 

noodzakelijk plegen van groot onderhoud. In de huidige situatie kunnen (mindervalide) voetgangers de 

Zandkreekweg veilig oversteken door gebruik te maken van het aldaar gelegen zebrapad met middengeleider. 

De Texelstroomlaan, Zandkreekweg en Marsdiepstraat zijn 
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ontsluitingswegen en tevens onderdeel van een busroute. Inrichting van deze wegen tot verblijfsgebied ligt 

derhalve niet in de lijn der verwachting. 

9. Verder willen wij aandacht vragen voor de fietssituatie omtrent de

Brakkeveldweg/Boerhaavestraat tunnel. Hier wordt al langer door fietsers tegen de richting in

gereden om van zuid naar noord te rijden. lpv over de tunnel fietsen de fietsers voorlangs

tegen de rijrichting in. Automobilisten die over de tunnel rijden en links af slaan hebben geen

zicht op deze fietsers en dit heeft reeds diverse keren onveilige situatie gezorgd. Het

legaliseren van dit gedrag zou volgens ons de kortste klap zijn, door bijvoorbeeld een

spiegelbol en borden te plaatsen.

Uiteraard zou compleet herinrichten onze voorkeur hebben echter zijn wij ons bewust dat dit

financieel waarschijnlijk nu niet haalbaar is

• Bent u bereid om eens nader te kijken naar deze situatie en mogelijk over te gaan tot uitvoering

van voorgestelde suggestie?

Antwoord: 

Deze situatie hebben wij laten beoordelen door de Ambtelijke Verkeerscommissie. Het betreft hier fietsers die 

bewust tegen de rijrichting inrijden (veelal over het trottoir). Indien wij deze handelwijze zouden legaliseren 

door ter plaatse fietsers in 2 richtingen toe te staan, dan ontstaan direct problemen aan de noord en zuidzijde 

van dit "te legaliseren" stuk Brakkeveldweg. Fietsers komen daar niet goed aanrijden en komen in conflict met 

het overige verkeer. U geeft aan dat dit nu ook al gebeurt. Bij legalisering neemt het aantal fietsers dat dan 

gebruikt maakt van deze toegestane mogelijkheid toe en neemt ook het aantal conflicten toe. De genoemde 

Verkeerscommissie heeft daarom geadviseerd geen medewerking te verlenen aan het voorstel omdat dit geen 

verbetering van de verkeersveiligheid tot gevolg heeft. 

10. De fietspaden aan Nieuweweg (noord kant, thv het asielzoekerscentrum) zou volgens ingericht

moeten worden in 2 rijrichtingen op beide fietspaden, zodat je als fietser niet/ of minder op

deze 50 km hoeft over te steken.

• Bent u bereid om eens nader te kijken naar deze situatie en mogelijk over te gaan tot uitvoering

van voorgestelde suggestie?

Andere verkeerssituatie die ons zijn opgevallen:
• Wanneer je als fietser vanaf de Spoorgracht en/of Keizersgracht de Beatrixstraat in wil.

Dit is een stuk niemandsland waar de fietser geen duidelijkheid heeft.
• Als je vanuit de Beatrixstraat richting Parallelweg wil, in feite mag dat niet, gezien de

verkeerstekens op straat.

• Ook de situatie Fabrieksgracht/spoorgracht is een soort van T-splitsing waar de fietser en

voetganger voor gevaarlijke situaties komt te staan.

Wij willen u vragen hierover uw visie en of oplossing toe te lichten?

Antwoord: 

Onder punt 2 is al geantwoord op de situatie bij het Asielzoekerscentrum. 

Bij de verkeerssituatie op het deel van de Beatrixstraat ter hoogte van de Keizersgracht en de Spoorgracht, is 

bij de herinrichting gekozen voor een minder verkeerskundige inrichting met smallere rijbanen en een lagere 

rijsnelheid (30 km/u) zodat de sfeer meer aansluit bij het binnenstedelijke karakter van het centrum. Daardoor 

is het mogelijk om langzaam en snelverkeer te mengen. 

Uw vraag over een probleem bij de Beatrixstraat/Parallelweg is ons niet duidelijk geworden. 

Over de herinrichting van het kruispunt Fabrieksgracht-Spoorgracht hebben wij onder punt 3 reeds een 

toelichting gegeven. 

Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

Den Helder, 18 januari 2021

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

Jeroen Nobel 
burgemeester secretaris 

Robert Reus 
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