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Voorwoord 

 

Bij vele bijeenkomsten, actiedagen die de SP de afgelopen jaren heeft 

gehouden, komen er altijd zaken naar voren die te maken hebben met 

verkeer. Sterker nog; de meeste klachten, ideeën, voorstellen die 

inwoners op deze dagen doen, hebben op de een of andere manier met 

verkeer te maken. Dat was voor ons de reden om hier een specifieker 

in te duiken. 
 

Vanaf mei 2012 hebben wij dan ook of bij onze actiedagen of bij de 

specifieke verkeersmeldpunt hier aandacht voor gevraagd. Niet alleen 

vroegen wij de inwoners welke verkeersproblemen zij in hun 

omgeving tegenkomen, maar ook hoe zij zelf denken dat deze opgelost 

kunnen worden.  
 

Uiteindelijk leveren al deze zaken bij elkaar dit rapport op. Opvallend is 

hoe graag mensen hier toch aandacht voor vinden. Of het nu kleine of 

grote zaken zijn. Van een paaltje tegen het illegaal parkeren in een 

straat tot herstructureren van hele kruisingen komen aan bod. Een 

andere opvallende opmerking die zeer vaak terug is gekomen, gaat 

over de mentaliteit van verkeersgebruikers. Want of mensen nu in 

Cothen, Langbroek of Wijk bij Duurstede wonen; overal geven zij aan 

dat we ook simpelweg meer aan en met elkaar moeten nadenken over 

het verkeer. Dat is al een belangrijke zaak, waar van hopen dat er iets 

over loskomt. 
 

De komende tijd, zeker na de verkiezingen van 19 maart 2014, zullen 

wij als SP afdeling ons sterk maken voor het oplossen van zo veel 

mogelijk kleine en grote problemen. Hoewel wij ons realiseren dat de 

gemeente zich financieel in roerige tijden bevindt, gaat veiligheid in 

het verkeer ons aan het hart. Daar hebben wij best extra inzet voor 

over. 
 

Wij willen alle inwoners die de moeite hebben genomen om ons te 

benaderen bedanken voor hun inbreng.  
 

Veel leesplezier. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Frans van der Tol (afdelingsvoorzitter) 

Jeroen Brouwer (fractievoorzitter) 
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Hoe ervaren inwoners van Wijk bij Duurstede de verkeersveiligheid? 

Wat zijn hun suggesties en aanbevelingen? 

 

De afgelopen maanden hebben leden van de SP in Cothen, Langbroek en Wijk bij 

Duurstede inwoners gevraagd naar de verkeerssituatie in hun omgeving. De SP-ers 

vroegen hen wat zij als verkeersonveilige plekken ervaren en wat zij daarbij als oplossing 

zien. 

Vele tientallen vragenlijsten zijn in de verschillende winkelcentra, in de Dorpsstraat Cothen 

en bij het sportcomplex van SVL in Langbroek ingevuld. Tezamen geven de reacties een 

goed beeld van de problemen die in de drie kernen op het gebied van verkeersveiligheid 

spelen.  

In dit rapport presenteren wij onze bevindingen. Het bestaat uit drie delen. In het eerste 

deel wordt per woongebied aangeven wat mensen als problematisch ervaren en wat zij 

denken dat hieraan gedaan kan worden. Vervolgens halen wij hier als SP enkele conclusies 

uit, waarmee we aanbevelingen doen. Het laatste deel is de lijst met zaken die 

aangedragen worden, met hierbij voor alle kernen (Cothen, Langbroek en Wijk bij 

Duurstede) een kaart waarop aangegeven worden waar deze zaken zich bevinden. 

 

Allereerst valt op dat men in de meeste woonwijken de situatie als ‘verkeersveilig’ ervaart. 

Wel worden regelmatig opmerkingen gemaakt over kwesties die te maken hebben met 

verkeersgedrag zoals te hard rijden, fout parkeren, fietsen op de stoep, enzovoorts. 

Handhaving is volgens veel mensen ook een punt van aandacht en verschillende 

deelnemers aan het onderzoek stellen voor om zogenoemde ‘rode kaarten acties’ te 

houden om medeweggebruikers te wijzen op ‘ongepast’ gedrag. 

 

Daarnaast zijn er een aantal plekken die nadrukkelijk worden aangewezen als 

verkeersonveilig en waarvan men vindt dat deze door de gemeente (of de provincie) 

moeten worden aangepakt. 

 

Centrum en omgeving Wijk bij Duurstede 

De kruising en de bocht bij de Steenstraat/Zandweg worden heel vaak genoemd. De 

oversteekplaats in de bocht voor fietsers wordt als gevaarlijk ervaren. Fietsers rijden hier 

regelmatig aan de verkeerde kant van de weg (om de oversteekplaats te vermijden). Ook de 

stroom aan autoverkeer is onoverzichtelijk. Auto’s staan in de bocht stil om te wachten op 

tegenliggers waardoor de chaos soms nog groter wordt. 

Geadviseerd wordt om de fietsoversteek uit de bocht te halen, de voorrangsregeling te 

wijzigen, de aanleg van een rotonde te onderzoeken of zelfs de Steenstraat af te sluiten 

voor doorgaand verkeer. 

 

Direct achter de kruising ligt de kruising met de Veldpoortstraat. Ook hier steken veel 

voetgangers en fietsers over en wordt gevraagd om het nemen van maatregelen: 

voorrang benadrukken met duidelijke borden en fietsoversteekplaats maken. 

In het centrum zelf moeten meer fietsenklemmen geplaatst worden en vraagt de 

verkeerssituatie op de Markt om aandacht (veel zoekverkeer). 

 

In de Hoogstraat wordt het tekort aan parkeerplaatsen bij de supermarkt Lidl genoemd 

als probleem voor bezoekers en buurtbewoners, evenals het parkeren van de grote 

vrachtwagens voor de bevoorrading. 
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Drie andere kruisingen in Wijk bij Duurstede vragen eveneens aandacht 

 

In Wijk bij Duurstede zijn nog drie kruisingen die veelvuldig worden genoemd. Allereerst 

is daar de kruising Steenstraat/Hordenweg/Frankenweg/Boterslootweg. Op deze plaats 

zijn reeds meerdere ongelukken gebeurd. Het feit dat er twee keer moet worden 

overgestoken voor links afslaand verkeer en het tijdens de spitsuren druk is leidt tot 

problemen. Ook het fietsverkeer en overstekende voetgangers klagen over de 

verkeersonveiligheid. 

Het aanleggen van een rotonde wordt als belangrijkste oplossingsrichting gezien. 

 

Een andere kruising die veelvuldig als onveilig wordt betiteld is die bij de 

Zandweg/Frankenweg/Nieuweweg. Auto’s staan hier op het fietspad om iets te kunnen 

zien, het is lastig om de snelheid in te schatten, de oversteekplaats voor fietsers is 

onlogisch en ’s avonds is de verlichting niet goed. 

Het plaatsen van verkeerslichten of de aanleg van een rotonde wordt hier als 

oplossingsrichting genoemd. 

 

Tenslotte wordt de rotonde Remus/Zandweg regelmatig genoemd. Ondanks het feit dat 

hier nog onlangs een rotonde is aangelegd, klaagt men over het ontbreken van een 

voetgangersoversteekplaats, fietsers die ‘overal tussendoor schieten’ en het ontbreken 

van voldoende zicht. 

De aanleg van een zebrapad en het plaatsen van paaltjes wordt aangeraden. 

 

Winkelcentrum De Heul 

Voor Winkelcentrum De Heul geldt dat er sprake is van een tekort aan parkeerplaatsen in 

de directe omgeving van de winkels. Ook de oversteekplaats van voetgangers voor het 

plein wordt als onduidelijk ervaren. Daar wordt ten onrechte geparkeerd en het is 

onduidelijk of auto’s moeten wachten op voetgangers. 

 

Winkelcentrum De Horden en Hordenweg 

Bij Winkelcentrum De Horden wordt vooral gewezen op het fietsverkeer op de stoep, het 

uitrijden bij het straatje achter de AH en het te hard rijden van auto’s. 

Meer fietsenrekken plaatsen en het wijzen van fietsers en automobilisten op de overlast 

wordt als oplossingsrichting genoemd. 

 

Op de Hordenweg wordt vooral aandacht gevraagd voor een goede verlichting bij de 

oversteekplaatsen. Ook wordt hier vaak te hard gereden door automobilisten. 

 

Dorpsstraat en brug in Cothen 

In Cothen gaan de tientallen reacties vooral over de Dorpsstraat. Deze is bij de winkels te 

smal en er is regelmatig overlast van bevoorrading door te grote vrachtwagens. Er zijn te 

weinig parkeerplaatsen en bij het in- en uitsteken ontstaan onveilige situaties. Ook wordt 

er tijdens de rustige uren te hard gereden op de Dorpsstraat. Dat geldt overigens ook voor 

de in het verlengde daarvan liggende Groenewoudseweg. 

Als te nemen maatregelen worden de verbreding van de Dorpsstraat genoemd, maar ook 

het realiseren van schuine (oprijdbare) stoepranden en meer parkeerplaatsen. ‘Wees 

daarbij wel zuinig op de boomgaard’ en ‘Zorg bij verbreding voor snelheidsremmende 

maatregelen’ zijn echter regelmatig genoemde opmerkingen. 
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Op de brug moeten voetgangers over de weg naar de bushalte lopen. Voor fietsers is het 

hier ook niet veilig genoeg. Zij steken vaak al eerder over (richting fietstunnel) en zorgen 

dan weer voor overlast. 

De suggestie is om hier een fietsstrook aan te leggen. Verbreden van de brug of deze 

aanpassen (extra voetgangersbruggetje) zijn genoemde adviezen. 

 

Langbroek: kruising met Langbroekerdijk en overstekende fietsen 

In Langbroek gaan vrijwel alle ingevulde formulieren over de kruising van de provinciale  

weg (N227) met de Langbroekerdijk. Deze is onoverzichtelijk; auto’s rijden er te hard en 

fietsers kunnen nauwelijks veilig oversteken. Ook de andere oversteekplaatsen op de 

provinciale weg moeten verbeterd worden. 

Snelheidsbeperkende maatregelen, knipperlichten en waarschuwingsborden moeten hier 

meer veiligheid bieden. 

Bij de kruising met de Langbroekerdijk wordt als suggestie gedaan om verkeerslichten te 

plaatsen en te werken met extra verkeersremmende maatregelen. 
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Conclusies en aanbevelingen 

De komende tijd staan er verschillende grote projecten ‘op de rol’ op het gebied van 

verkeersveiligheid. 

 

In Cothen wordt dit voorjaar (2014) uitvoering geven aan de ruim een jaar geleden 

ontwikkelde plannen met de inwoners en een meedenkgroep om de verkeersveiligheid in 

het centrum van het dorp en op de Willem Alexanderweg (als toegangsweg naar de nieuwe 

wijk De Kamp) te verbeteren. De plannen sluiten aan bij reacties van de inwoners bij dit 

onderzoek. 

Een aandachtpunt is het zorgen voor snelheidsbeperkende maatregelen als de Dorpsstraat 

wordt verbreed. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van ‘sluizen’ in het 

winkelgebied. 

 

Ook voor Langbroek geldt dat in 2014  de belangrijkste knelpunten op het gebied van 

verkeer worden aangepakt. De provincie Utrecht gaat aan de slag met het vernieuwen en 

aanpassen van de doorgaande provinciale weg. Daarbij wordt tevens de kruising met de 

Langbroekerdijk aangepakt. Het is belangrijk dat de gemeente en 

omwonenden/belangenorganisaties betrokken worden bij de uitwerking van de plannen. 

Daarnaast is het veilig kunnen oversteken van de provinciale weg op een aantal plaatsen 

van belang en zullen maatregelen getroffen moeten worden om de snelheid van het 

autoverkeer terug te brengen tot een maximaal 50 kilometer per uur. 

 

In Wijk bij Duurstede verdienen drie kruispunten nadere aandacht. Zoals uit het 

onderzoek blijkt is het goed om nog eens te kijken naar de mogelijkheden om de rotonde   

Remus/Zandweg te verbeteren. De rotonde is een belangrijke toegangsweg voor het 

nieuwe Revius Wijk en uit de reacties bij dit onderzoek blijkt dat de rotonde niet als veilig 

genoeg wordt ervaren. 

In de verkeersplannen zijn voor de kruispunten Zandweg/Frankenweg/Nieuweweg en  

Steenstraat/Hordenweg/Frankenweg/Boterslootweg twee rotondes voorzien. De SP ziet 

graag dat komend voorjaar een concrete uitwerking van deze plannen plaatsvindt, 

inclusief een planning van de werkzaamheden. 

 

De kruising Zandweg/Steenstraat vormt de ‘poort’ naar het centrum van Wijk bij 

Duurstede. Hoewel zo’n vijf jaar geleden nog een reconstructie van deze kruising heeft 

plaatsgevonden, moeten wij constateren dat de kruising nog steeds als ernstig knelpunt 

wordt ervaren. 

Op dit moment wordt met een ‘meedenkgroep’ gekeken naar het nieuwe parkeerbeleid 

voor het centrumgebied. Wij stellen voor om met diezelfde groep eveneens te bezien of en 

op welke wijze de kruising en de wegenstructuur in en om het centrum nadrukkelijk 

verkeersveiliger kan worden gemaakt. Ook al omdat er de komende periode meerdere 

werkzaamheden (tweede fase woningbouw Steenstraat, verplaatsing garagebedrijf v.d. 

Kerkhof/realisatie woningbouw op deze plek en bouwplannen bij Walplantsoen) 

plaatsvinden in de directe omgeving en de verkeersdruk hierdoor zal toenemen. 

 

Voor het tekort aan parkeerplaatsen bij de supermarkt Lidl aan de Hoogstraat is niet 

direct een oplossing voorhanden. Op korte termijn is handhaving bij parkeeroverlast een 

mogelijkheid. De parkeerproblemen vormen een belangrijke aanleiding voor verplaatsing 

van de supermarkt. 
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Voor de twee buurtcentra De Heul en De Horden start het komende jaar de planvorming 

voor vernieuwing. We gaan er van uit dat nadrukkelijk wordt gekeken naar de benodigde 

parkeercapaciteit en de noodzakelijke verbeteringen op het gebied van de 

toegankelijkheid en verkeersveiligheid. De in dit rapport genoemde knelpunten kunnen 

daarbij worden opgelost. Voor de korte termijn adviseren wij om met omwonenden en 

winkeliers te bezien welke tijdelijke oplossingen mogelijk zijn om hier nu reeds 

verbeteringen aan te brengen. 

 

Tenslotte is het van belang om regelmatig activiteiten te (laten) organiseren om ervoor te 

zorgen dat weggebruikers meer rekening houden met elkaar (niet te snel rijden, geen 

fietsers op het trottoir, enz.). Ook de verlichting en (over)zichtbaarheid bij de belangrijke 

oversteekplaatsen verdient de nodige aandacht.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

8 

 

Verkeersonveilige plekken in kaart gebracht: 

 

 
 

 

Kaart Wijk bij Duurstede 1 
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Kaart Wijk bij Duurstede 2 
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Cothen 

 

 
 

Langbroek 
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Inventarisatielijst verkeersveiligheid gemeente Wijk bij Duurstede 

 

Plek Klacht Oplossingen Aantal 

    

Pr Hendrikweg/Hoogstraat Vrachtauto's mogen kleiner  1 

Frankenweg Gevaarlijk oversteken Drempels, betere 

verlichting 

oversteekplaatsen 

1 

Nieuwe 

weg/Zandweg/Frankenwe

g (kruising) 

Onveilig voor fietsers, erg 

onoverzichtelijk. Auto's staan 

op fietspad om iets te kunnen 

zien. 

Rotonde 2 

Fietspaden 

Veilingterrein/Zandweg 

Tegels liggen niet goed. 

Onveilig. 

 1 

Bebording 

Zandweg/Karolingersweg 

Onduidelijk.  1 

Oversteken bij Rotonde 

Remus/Zandweg 

Er is geen voetpad (moet nog 

gemaakt worden) en er is slecht 

zicht. “lopend naar de welkoop 

is niet te doen” Fietsers crossen 

overal doorheen. Door de 

verkeerssituatie krijg je 

woendende mensen. 

Bomen ontnemen zicht. 

Voetpad maken en 

zebrastepen naast 

fietspad. 

Paaltjes. 

Handhaven. 

Tunneltje, net als bij 

Cothen 

9 

Hoogstraat Parkeerplek bij de Lidl is 

onvoldoende. Hopeloos. Meer 

fietsenrekken. 

Vrachtwagens parkeren/ lossen 

op de weg. Gevaarlijk. 

Meer parkeerruimte 

creeeren.  

7 

W.C. De Heul Parkeren op 

verhoging.Parkeerplek bij 

Jumbo is onvoldoende. 

Paaltjes. Men 

parkeert nu daar 

maar dat is een 

oversteekplaats. 

4 

Hordenweg/Steenstraat/B

otersloot 

Hier gebeuren ongelukken. 

Onoverzichtelijk. 

2x oversteken en daardoor 

chaotisch 

Hier zouden de 

fietsers voorrang 

moeten krijgen. 

Rotonde 

8 

Karel de 

Grotestraat/Steenstraat 

Komend vanaf het 

gemeentehuis naar straat is 

voorrang onduidelijk. 

 2 

Karolingersweg/Zandweg Oversteekplaats verplaatsen Verkeerslichten 

verplaatsen 

2 
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Singel/Zandweg/Veldpoort Onoverzichtelijk, ook door de 

bocht. Als je vanaf de Singel de 

stad in wil moet je midden op 

de straat gaan stoppen als je 

wilt oversteken en er 

tegenliggers zijn. 

Oversteekplek niet in 

de bocht. 

Rood fietspad. 

Voorrang 

benadrukken. 

Duidelijke borden. 

Rotonde 

11 

Zandweg/Steenstraat Onoverzichtelijk, te hard rijden. 

Er moet worden overgestoken 

in een bocht. Het is een 

rommeltje. Onoverzichtelijk. 

Voorrang is onduidelijk. 

Drempels liggen op verkeerde 

plek. 

Te krap voor de bus 

Voorrangssituatie 

wijzigen. 

Rechtdoorgaand 

verkeer gaat 

voorrang. 

Duidelijke borden. 

Vertragende factor. 

Fietspad aanleggen. 

16 

Hordenweg bushalte t/m 

rotonde Romeinenbaan 

Te hard rijden. Zebrapad. 1 

Zandweg Route 

Steenstraat t/m Welkoop 

(fietsroute) 

Gaten in de weg, kwaliteit is 

slecht. 

Men fietst aan de verkeerde 

kant van het fietspad. 

Verbeteren. 2 

Dr Holwerdastraat Te weinig parkeerplaatsen, te 

hard rijden. 

 1 

Singel/Hoogstraat Verkeerssituatie is chaotisch. Lidl verplaatsen. 1 

Rotondes Romeinenbaan Te hard rijden, (brom) fietsers 

krijgen geen voorrang. 

 1 

Hordenweg (brandweer 

naar Nogges) 

Fietsen worden aangereden. 

Scholieren fietsen te breed. 

Handhaven. 2 

Binnenstad Parkeren . Er moet toezicht 

komen. 

Autovrije binnenstad 

voor mensen die niet 

in het centrum 

wonen. 

1 

Gansfortstraat/Hordenweg Te hard rijden.  1 

Bushokje Kempenaar Bij het plaatsen hiervan is een 

stuk fietspad geofferd. 

 1 

Rosmolen 30 km Meer drempels, 30 

km zone 

 

W.C. De Horden Te hard rijden, te weinig 

verkeersregelaars 

Fietsoverlast 

Meer regelaars 

Fietsenrekken 

verplaatsen 

6 
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Straatje achter de AH is 

gevaarlijk bij het uitrijden. 

Rode kaarten actie 

Steenstraat bouwproject Door stellages onoverzichtelijk 

vanaf de zijstraten 

Hoeken 

overzichtelijker met 

spiegels. 

1 

Romeinenbaan/Geerweg Mensen komen op de 

busbaan/busstation terecht als 

ze de weg niet kennen 

 1 

Graaf van Lunden van 

Sandenburgweg 

Scooters vormen gevaar Voorrangsregels voor 

scooters moeten 

anders. Scooters op 

de weg? 

1 

Dukdalf/Warande 

(Regenboog) 

Overstekende kinderen lopen 

gevaar door te hard rijdend 

verkeer 

 1 

Karolingersweg thv de 

Wegwijzer 

Kinderen lopen gevaar door te 

hard rijdende automobilisten. 

Plantenbakken of 

drempels 

1 

Merovingerstraat Kinderne lopen gevaar door te 

hard rijdende automobilisten 

Plantenbakken of 

drempels 

1 

Hordenweg/Zeeuwse 

Steen 

Te hard rijden; gevaarlijk voor 

fietsers en voetgangers.  

 1 

Hordenweg/Dukdalf/Kom

pas 

Fietsers steken Hordenweg over 

en zijn slecht zichtbaar 

Te hard rijden 

Lopen op de weg 

Verkeersregelaars, 

ouders moeten beter 

opletten 

4 

Palet/Overloop/Hordenwe

g 

Te hard rijden Handhaven, meer 

blauw op straat 

1 

Singel/Stad Landbouwverkeer langs het 

centrum 

 1 

Park Noorderwaard/Brug 

Krommerijn/Kersengaard 

Door veranderende situatie 

gevaarlijk geworden. O.a door 

hekje wat te laag is en waar 

slechte verlichting is. 

Lage hekje vervangen 

door sluishekje 

1 

Noorderwaard Strooiroute moet aangepast 

worden ivm doorgangen. 

Druivengaard ook 

strooien 

1 

Markt Teveel verkeer op de markt. 

Storend. Bij gebrek aan plek 

laat men de motor draaien en 

hupt iemand snel de winkel in. 

Onveilige situaties voor 

voetgangers en fietsers. 

Parkeren voor 

vergunninghouders, 

stopverbod zijde 

gemeentehuis, trouw 

en rouw gebruik laten 

maken van 

1 
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opstelruimte bij kerk. 

Brede Weg Mobiel bellen Handhaven 1 

Wijk “stenen' algemeen Vuilniswagen gaat achteruit en 

te hard door de straat 

Handhaven 1 

Kruising 

Hunze/Amstel/Middelweg  

Oost 

Onoverzichtelijk, chaotisch 

driesprong 

Minirotonde of een 

duidelijker kruispunt. 

Voorrangssituatie 

duidelijk maken, 

3 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Bruggetje bij Cothen Gevaarlijk. Op de brug moeten 

voetgangers over de weg. 

Te smal, verouderd. Er is geen 

plek om veilig met de rollator 

naar de bushalte te lopen 

Fietsstrook aanleggen 

zodat het veiliger is. 

Brug breder maken of 

verplaatsen. 

5 

Dorpsstraat Cothen 

(veelal kruising met W-A 

weg/Spar) 

Als er een vrachtwagen staat is 

het onveilig/onoverzichtelijk 

Te hard rijden. 

Rechtsaf of naar WA weg 

onoverzichtelijk smal. Elkaar 

passeren en gepaarkerde auto's 

kan niet samen. 

Voorrangsregels op Dorpsstraat 

onduidelijk. Laden en lossen, 

verkeerd parkeren.  

Gevaarlijk met parkeren 

Breder maken 

Stoeprand schuin 

maken zodat je elkaar 

kunt passeren. 

Bredere weg bij 

winkels. Stukje 

boomgaard 

weg+zebra parkeren 

aan overkant. 

Gigantische drempels 

Meer 

parkeergelegenheid 

15 

Voetbalveld Cothen Gevaarlijk ivm overstekende 

kinderen. Weg is te smal 

 1 

Groenewoudseweg Te hard rijden Handhaven 2 
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Cothen (en ander 

buitengebied) 

Handsfree bellen 

Tunneltje bij Cothen Niet duidelijk aangegeven Betere fietsstrook 2 

Kruising WA weg en 

Margrietstraat (bij t Vosje) 

Onveilig. Daar rijden 

vrachtwagens en fietsen 

kinderen.Onoverzichtelijk, 

geparkeerde auto's op de hoek 

die zicht belemmeren. Verkeer 

van rechts heeft voorrang maar 

dit staat niet duidelijk 

aangegeven. 

Weg verbreden. 1 

Toermalijn Gevaarlijke situaties tijdens het 

halen en brengen van kinderen. 

 1 

Bushaltes buitengebied Niet veilig te bereiken als 

voetganger. (zeker niet als 

mindervalide of met 

kinderwagen) 

 1 

    

    

    

    

Kruispunt in Langbroek (bij 

Torbijn) 

Gevaarlijk, onoverzichtelijk aan 

beide zijden. Op de 

parkeerplaats staan vaak hoge 

auto's en er zijn te hoge 

struiken bij Torbijn. Fietspad is 

onduidelijk vanaf Cothen 

Struiken lager, 

rotonde, tunneltje, 

snelheid beperken, 

verkeerslicht. 

Afscheiding 

5 

Oversteekplaats N227 Auto's rijden gewoon door als je 

wilt oversteken.  

Kipperlicht, 

snelheidsbeperkende 

maatregelen, 

duidelijkheid dat er 

een oversteekplaats 

is . 

Waaarschuwingsbord

en. 

2 

Langbroek zelf    

Algemene opmerkingen: 

Te hard rijden in gemeente Wijk bij Duurstede.  Meer drempels, oversteekplaatsen, 

verlichting oversteekplaatsen. 

Kritisch kijken naar hekjes en paaltjes door heel Wijk bij Duurstede 
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Parkeren in de woonwijken bij winkencentra. Veel plekken in de wijken worden ook 

ingenomen door bewoners. Daarom kun je bij winkels lastig parkeren en moet je op de 

fiets gaan stimuleren.  

Misbruik van invalideparkeerplaatsen (vooral centrum) 

“Qua verkeer is Wijk een vrijstaat, hoog tijd om te handhaven!” 

“Wijk bij Duurstede verdient de poedelprijs op het gebied van verkeer.” 

“Meer blauw op straat” 

“Meer rotondes in Wijk bij Duurstede” 

“De rotondes in WbD zijn in het donker onoverzichtelijk zowel voor auto's als voor 

fietsers. Betere verlichting van de rotondes en eventueel snelheidsremmende maatregelen 

zouden dit op kunnen lossen” (2x) 

“Fietsers moeten zich ook aan de regels houden, vooral op drukke punten” 

Lantaarnpalen branden regelmatig niet 

Tegels liggen vaak ongelijk → Naar kijken 

Mensen parkeren geregeld op de stoep waardoor je overzicht verliest en er gevaarlijke 

situaties ontstaan. 

Fietspaden worden als tweerichtingsweg gebruikt wat voor ongelukken zorgt. 

Fietspad in de horen links/rechts het fietspad niet goed zichtbaar. 

Ringweg in Wijk bij Duurstede; zebrapaden zijn slecht aangegeven. Snelheid uit de weg 

halen. 

 

Overal gelijkwaardige kruisingen in Cothen is niet altijd handig. (Willem Alexanderweg 

met zijwegen) 

Behoud de weg bij verbreding boomgaard (waarschijnlijk wijzend op de Dorpsstraat bij 

Cothen ter hoogte van de Spar. De heg is een gevoelig punt in Cothen) 

Minder drempels in Cothen en graag een fiets/voetgangersbrug 

Mentaliteit → Parkeren op stoepen/ongeduldig. 

Duidelijkheid wbt fietspaden. 

Alles moet hetzelfde blijven, iedereeen rijd door krapte rustig en veranderen is zonde van 

het geld. 

Alles is prima. (2x) 

Werkbusjes staan overal in de gemeente behalve op de parkeerplaatsen (openbare weg 

afzetten) 

Vanaf de parkeerplaatsen bij de Spar achteruit de weg op is onverzichtelijk. 

Het moet ook vanuit de mensen zelf komen. 

Ideeen dorpsplatform onrealistisch, te duur en ondemocratisch 

 

 

Totaal 91 enquetes/contactmomenten. 

 

 


