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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Het afgelopen jaar heeft uw raad de motie ‘Verkeersveiligheid voor voetgangers op de Achterweg’ 
aangenomen. In deze motie roept u op om de twee meest voor de hand liggende alternatieve routes 
vanaf de parkeerplaats aan de Achterweg naar de Dorpsstraat voor voetgangers op verkeersveiligheid 
te toetsen. Dit in verband met de afsluiting van het Kapelpad. Via deze raadsinformatiebrief informeren 
wij u over de uitkomst van onze verkenning. 
 
KERNBOODSCHAP 
Uit de analyse blijkt dat de huidige verkeerssituatie veilig is voor alle weggebruikers. We plaatsen wel 
verwijsborden om bezoekers vanaf de parkeerplaats efficiënt richting het centrum te begeleiden. 
  
TOELICHTING 
Het uitgangspunt is om een veilige, toegankelijke en aantrekkelijke buitenruimte te bieden aan 
bewoners, bezoekers en ondernemers in het centrum van Poortugaal. Aan de hand van dit 
uitgangspunt is de verkeerssituatie rond de Achterweg en Dorpsstraat beoordeeld. Voor de 
verkenning van de verkeersveiligheid is vooral gekeken naar de veiligheid voor voetgangers op de 
Achterweg en de Dorpsstraat. Dit is vergeleken met de oude doorgang via het Kapelpad. De routes 
die bekeken zijn, zijn de zuidwaartse route via het parkje (gelegen tussen Dorpsstraat 70 en 80) en de 
noordwaartse route richting wijkcentrum De Boekenstal en sociaal cultureel centrum De Brinkhoeve. 
 
Noordwaartse route richting De Boekenstal 
In de oude situatie sloot het Kapelpad aan op een deel van de Dorpsstraat waar geen trottoir 
aanwezig is. Vanaf het kruispunt Achterweg - Dorpsstraat ontbreekt deze voorziening op de 
Dorpsstraat ook. Gezien de breedte van de weg is dat hier ook niet te realiseren. Uit de analyse blijkt 
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dan ook dat voor voetgangers richting het centrum de looproute via de Achterweg vergelijkbaar en 
daarmee even veilig is als de route via het Kapelpad.  
 
Zuidwaartse route via het parkje 
Bij de aansluiting van het parkje op de Dorpsstraat is wel een afgeschermde voorziening voor 
voetgangers aanwezig op de Kikkerstraat. Voetgangers richting de winkels aan de Kikkerstraat 
hebben daarmee een veilige looproute. Voor voetgangers richting de Dorpsstraat zijn deze 
voorzieningen niet aanwezig. Ook hier is het niet mogelijk om een apart trottoir te realiseren gezien de 
breedte van de weg. De veiligheid van de looproute richting de Dorpstraat is daarmee vergelijkbaar 
met de route via het Kapelpad. De route richting de Kikkerstraat is via deze kant veiliger vanwege de 
aanwezigheid van een trottoir.   
 
Soms wordt het pad langs de woning en tuin van de familie Mons door voetgangers gebruikt voor de 
verbinding tussen Achterweg en Dorpsstraat. Daarvoor bestaat geen noodzaak gezien de 
beschikbaarheid van een alternatief. We zijn met de familie Mons in goed overleg over een oplossing 
waarbij de toegang tot de werkplaats van hun rijwielhandel aan het pad bereikbaar blijft. 
 
CONSEQUENTIE 
Op basis van de analyse is gebleken dat de twee alternatieve routes voor het Kapelpad qua veiligheid 
vergelijkbaar zijn met de route via het Kapelpad. Er is daarom geen directe aanleiding om extra 
maatregelen te treffen om de veiligheid voor voetgangers op de Achterweg en Dorpsstraat te 
verbeteren. Wel is uit de verkenning gebleken dat de markering richting het centrum duidelijker 
gemaakt kan worden. Dit zodat bezoekers via de juiste en veilige routes naar het centrum worden 
begeleid. 
 
VERVOLG 
Conform de verkenning plaatsen we verwijsborden op de twee looproutes richting het centrum. Zo 
gauw als deze borden besteld en binnen zijn worden ze opgehangen.  
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