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Geachte heer, mevrouw,

De Touwlaan is in 2016 opnieuw ingericht om onder andere de verkeersveiligheid te verbeteren.
Hierin zijn grote stappen gemaakt, maar er zijn altijd verbeterpunten. De gemeente IJsselstein is, samen met
een afvaardiging van bewoners, blijven kijken welke maatregelen we hiervoor kunnen nemen.
Eén van de maatregelen die aan de verkeersveiligheid kan bijdragen is het wijzigen van de voorrangssituatie
op de kruisingen van de Touwlaan. (We spreken over de kruisingen Touwlaan/Eiteren, Touwlaan/J.W.
Frisolaan, Touwlaan/Kasteellaan en Touwlaan/Vondellaan.)
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft om de verkeersveiligheid te verbeteren een
verkeersbesluit genomen. Hiermee wordt het ‘recht’ op voorrang op de Touwlaan ingetrokken. Hierdoor
ontstaan er gelijkwaardige kruisingen waar verkeer van rechts voorrang heeft. Dit besluit wordt in twee fases
ingevoerd. Hierdoor wijzigt de verkeerssituatie dus nog niet op alle kruisingen per direct.
Kruising J.W. Frisolaan/Touwlaan
De nieuwe voorrangsituatie geldt voorlopig alleen nog voor de kruising J.W. Frisolaan/Touwlaan.
Aanleiding is de nieuwbouw van het Kindcentrum De Minstreel die bijna klaar is. Om de verkeersveiligheid
ter hoogte van De Minstreel te vergroten wordt hier een nieuwe verlengde verkeersdrempel aangelegd. Ook
worden de fietsstroken over de verkeersdrempel doorgetrokken. Het zebrapad blijft op de huidige plek
liggen. Ter informatie vindt u een afbeelding van de eindsituatie als bijlage bij deze brief.
Kruisingen Touwlaan/Eiteren, Touwlaan/Kasteellaan en de Touwlaan/Vondellaan.
Het verkeersbesluit maakt het mogelijk om in de toekomst ook de voorrangsituatie voor de kruisingen aan de
Touwlaan/Eiteren, Touwlaan/Kasteellaan en de Touwlaan/Vondellaan door te voeren. Deze maatregel gaat
nu nog NIET in. Wij leggen in de volgende alinea onze aanpak uit.

Monitoren en evalueren
Nadat de verlengde verkeersdrempel is aangelegd wordt de voorrangsituatie op de kruising Touwlaan/
J.W. Frisolaan gewijzigd. We verwijderen het voorrangsbord en de haaientanden zodat duidelijk is dat
verkeer van rechts voorrang heeft.
Daarna bekijken we een aantal weken het gedrag van het verkeer. Onze medewerkers zullen hiervoor
regelmatig aanwezig zijn op de Touwlaan. Ook zullen we snelheidsmetingen en verkeerstellingen doen. Dit
geeft ons een beeld of de maatregel het gewenste effect heeft en de verkeersveiligheid verbetert.

De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Bankrelatie BNG
Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente. NL79BNGH028.50.09.958
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Ook vragen we IJsselsteiners, wijkbewoners en gebruikers van het kindcentrum De Minstreel en de
OBS ’t Kasteel naar hun beleving. We stellen hiervoor een enquête op zodat iedereen zijn/haar mening kan
geven. We verwachten de enquête in de loop van december rond te sturen. De uitkomsten van onze
onderzoeken en de enquête bespreken we in de loop van januari 2022 met de afvaardiging van bewoners
van de Touwlaan.
Beslissing
Als de uitkomsten uit ons eigen onderzoek en de enquête bekend zijn, verwerken we dit in een eindrapport.
Wij verwachten dat dit in de loop van februari 2022 klaar is. Wij informeren u hierover, zodat u op dit
eindrapport een reactie kunt geven.
Met al deze informatie wordt de beslissing genomen om de voorrangsituatie op alle kruisingen met de
Touwlaan (Touwlaan/Eiteren, Touwlaan/ J.W. Frisolaan, Touwlaan/Kasteellaan en Touwlaan/Vondellaan)
wel of niet definitief te wijzigen.
Is de uitkomst dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen een gelijkwaardige voorrangsregeling op de gehele
Touwlaan, dan zal het verkeersbesluit “Wijzigen verkeersbesluit verkeersmaatregelen Oranje
Nassaulaan/Touwlaan” weer ingetrokken worden en de maatregel op de kruising J.W. Frisolaan/Touwlaan
weer ongedaan gemaakt worden.
Publicatie en bezwaarprocedure
Wij publiceren het verkeersbesluit vanaf maandag 18 oktober op www.officielebekendmakingen.nl en op de
gemeentepagina in de Zenderstreeknieuws van 20 oktober 2021. In deze publicatie leest u ook, indien
gewenst, hoe u gebruik kunt maken van de bezwaarprocedure. Ook kunt u de publicatie lezen op
www.ijsselstein.nl/deminstreel of bij de receptie in het stadhuis.
Vragen
Heeft u vragen? Wij vragen u bij voorkeur uw vraag via de e-mail te stellen. Stuur een e-mail aan
info@ijsselstein.nl met als onderwerp ‘Verkeersbesluit Touwlaan’. Onze medewerker neemt dan contact met
u op. Uiteraard kunt u ook bellen met t. 14 030. Ons Klantcontactcentrum maakt dan een terugbelverzoek
aan.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN,
namens dezen,

N.W. Boele
Medewerker Verkeer

