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1-  Herkent u de zorgen die er zijn omtrent het kruispunt? 
Op de inloopavond - maar ook op eerdere momenten - hebben 
wij inderdaad diverse opmerkingen gehad over het kruispunt. 
Dus wij herkennen de zorgen. 
 
2 - Klopt onze veronderstelling over de ontsluiting via dit 
kruispunt? 
Deze veronderstelling klopt.  
De Oevers en GEM gebied fase 3 t/m 10 (De Poelen en 
Waterpark) zullen ontsluiten op dit kruispunt. In fase 3 t/m 10 
worden ca. 825 woningen gebouwd.  
 
3 - Is het kruispunt hierop berekend? 
Ja, het kruispunt is op deze verkeersintensiteiten berekend. 
 

4 - Kortom: Is het kruispunt bij u voldoende in het vizier?  
Ja, het kruispunt is bij ons voldoende in het vizier. Het feit dat het 
voldoet aan de normen wil niet zeggen dat de beleving over 
verkeersveiligheid daarbij aansluit, dus daarmee zien wij dat het 
gesprek hierover moet plaatsvinden. 
 
5 - Is en/of wordt er nagedacht over mogelijke oplossingen? En 
zo ja, welke oplossing(en) is/zijn er? En welke impact heeft dit op 
de verkeersdruk en de financiën? 
Wij gaan op korte termijn het verkeerscirculatieplan updaten en 
zullen hier zowel theoretische modellen voor hanteren, als ook 
praktijkmetingen verrichten. 
 
Wij krijgen signalen dat er inwoners van De Oevers (waaronder 
inwoners met specifieke kennis op het gebied van verkeer en 
wegen) bereid zijn mee te denken over mogelijke verbeteringen. 



We zijn benieuwd naar hun ideeën en gaan dus graag met hen in 
gesprek. Welke impact (verkeer en financiën) dit heeft is op dit 
moment nog niet inzichtelijk. 
 

  
6 - Is het wellicht een mogelijkheid om de markt mee te laten 
denken over een oplossing in de vorm van bijvoorbeeld een 
prijsvraag? 
Dit is uiteraard mogelijk. Het is dan wenselijk om van uw raad 
handvatten mee te krijgen over deze prijsvraag. Hierbij moet 
gedacht worden aan o.a. financiën en aanpassingen/aankopen 
aan/in de bestaande (woon)omgeving.  
 
Het kruispunt is in 2016 al geanalyseerd door Goudappel 
Coffeng (zie bijlage). 
 

Toelichting 
 

Mede naar aanleiding van de inloopavond Bestemmingsplannen 
Braassemerland op maandag 17 december, en eerdere geluiden 
van inwoners met betrekking tot dit punt, hebben wij voor u 
enkele vragen betreffende het kruispunt Braassemdreef-
Noordeinde.  
   
Dit kruispunt wordt ervaren als een ingewikkeld en 
onoverzichtelijk kruispunt. Het voorziet momenteel in de 
ontsluiting van de opgeleverde Oevers en het Zuidplein. Het lijkt 
erop dat het daarnaast de komende jaren zal worden gebruikt als 
(enige) ontsluiting voor de rest van Braassemerland (oostelijk 
deel) en het bijbehorende bouwverkeer. Hierdoor zal het 
kruispunt nog intensiever gebruik gaan worden.  
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