
Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad
Van: het college
Datum: 10 december 2019
Onderwerp: verkeersveiligheid ontsluitingen Geerpark
Doel: ter informatie
Aanleiding: motie babs nr. 318
Aard informatie: openbaar

Aanleiding
Tijdens de raadsvergadering van 29 oktober 2019 is een motie aangenomen om 
zo snel als mogelijk onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid van de ontsluitingen van de 
nieuwbouwwijk Geerpark in Vlijmen op de Abt van Engelenlaan en de Tuinbouwweg. Daarbij is 
verzocht eventuele (tijdelijke) maatregelen in beeld te brengen. Hierna informeren wij u over de stand 
van zaken en de eventueel te nemen (tijdelijke) maatregelen. 

Informatie
Bij de start van Geerpark zijn de te verwachten verkeersintensiteiten voor deze nieuwbouwwijk 
berekend. Uit de berekeningen bleek toen, dat zowel de Abt van Engelenlaan als de Tuinbouwweg de 
extra verkeersbewegingen door de bouw van circa 800 woningen kunnen afwikkelen. De 
verkeersveiligheid is echter niet alleen afhankelijk van verkeersintensiteiten, maar ook van de 
inrichting van de infrastructuur. 
Hierna volgt over beide ontsluitingen van Geerpark een nadere toelichting.

Abt van Engelenlaan
De Abt van Engelenlaan is binnen het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) 
gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg. Dit type wegen heeft de functie om het verkeer af te 
wikkelen. Een gebiedsontsluitingsweg heeft binnen de bebouwde kom een snelheidsregime van 
50 km (of 70 km) en buiten de bebouwde kom 80 km. Dit laatste geldt voor de Abt van Engelenlaan bij 
de aansluiting op Geerpark. 

Door de combinatie van intensiteit en snelheid van het verkeer kan de situatie als onveilig worden 
ervaren als men vanuit Geerpark de Abt van Engelenlaan op moet draaien. Ook is de weg door de 
verschillende aantakkingen op een aantal punten onoverzichtelijk. 
Door de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat zal (een deel van) de Abt van Engelenlaan in de 
toekomst anders worden ingericht. Onderdeel van de nieuwe plannen is een vrijliggend fietspad aan 
de oostzijde van de Abt van Engelenlaan. 
De definitieve inrichting van de ontsluiting van Geerpark op de Abt van Engelenlaan is nog niet 
vormgegeven. Het is daarom van belang deze ontsluiting (inclusief Hoogpoort) nader uit te werken en 
te realiseren. Daarom zal op korte termijn opdracht worden gegeven tot het ontwerpen van een 
optimale aansluiting van de nieuwbouwwijk op de Abt van Engelenlaan.

Tuinbouwweg
De Tuinbouwweg is een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 60 km/h. De Tuinbouwweg 
kent nu en in de toekomst lagere verkeersintensiteiten dan de Abt van Engelenlaan. De weg vanuit  
Geerpark is pas sinds enkele maanden verhard, waardoor nog niet al het verkeer op de Tuinbouwweg 
zich er van bewust is dat er verkeer uit de wijk kan komen en dat rechts voorrang heeft.

In de toekomst zal op het kruispunt van de Tuinbouwweg en de aansluiting Geerpark een verhoogd 
plateau worden aangelegd. Dit heeft een attenderende en snelheidsremmende werking. Het plateau 
wordt niet op korte termijn aangelegd omdat er nog veel bouwverkeer de wijk in en uit gaat. 



Wel kunnen er tijdelijke maatregelen worden genomen om de veiligheid te vergroten. Binnenkort 
worden er daarom (extra) verkeersborden geplaatst om het verkeer te attenderen op de gewijzigde 
situatie. Verder is in gang gezet dat de weg vanuit Geerpark in de avonden verlicht gaat worden en 
dat er een lichtmast op de kruising met de Tuinbouwweg wordt geplaatst. Voor plaatsing van deze 
verlichting is de gemeente afhankelijk van medewerking door Enexis. 

Procedure / vervolgstappen
De motie is hiermee nog niet afgehandeld. Wanneer het ontwerp van de aansluiting op de Abt van 
Engelenlaan beschikbaar is, zullen wij u verder informeren.


