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Achtergrondinformatie voor agendacommissie 
James Scharink, 31-5-2021 j.scharink@albrandswaard.nl  
 
Achtergrond: 
Mede naar aanleiding van het inspreken op 1 maart over snelheidsbeperkende maatregelen op de Rijsdijk is 
door de heer Scharink (GroenLinks) gevraagd het punt verkeersveiligheid fietsers te agenderen. Hierbij is de 
focus vooral op de Tijsjesdijk. Echter de recent ontvangen raadsinformatiebrief (335883) beantwoording motie 
EVA over 30-zones zal beeldvormend worden meegenomen. 
 
Verzoek: Agendering fietsveiligheid op Tijsjesdijk als bespreekstuk op B&A Ruimte 
 
De Tijsjesdijk is één van de belangrijkste routes voor schoolgaande kinderen in onze 
gemeente. Dagelijks fietst en/of loopt er een grote stroom leerlingen, zelfstandig al dan niet 
met ouders, over deze dijk naar de Don Bosco en/of de Julianaschool. 
 
Op dit moment geldt op de Tijsjesdijk een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, maar 
toch voelt de route onveilig. Het is als wandelaar of fietser niet fijn toeven op deze dijk. 
Hieronder zijn met behulp van een aantal foto’s probleemplekken in beeld gebracht. Deze 
foto’s zijn op 25 mei j.l. door bovengenoemd raadslid gemaakt en dienen ter illustratie voor 
de agendacommissie en -eventueel in aangepaste vorm- de B&A. 
 
Foto 1 en 2 – Kruising Mesdagstraat, Tijsjesdijk en de Gaarde 

Probleem: Voor fietsers die vanuit Essendael komen, is verkeer komend van rechts op de 
gelijkwaardig kruising amper (zie foto 1) waar te nemen. Daarnaast is deze kruising vanuit 
Essendael een steile helling (zie foto 2), waardoor kinderen moeite hebben met omhoog 
komen en daarnaast op het verkeer moeten letten terwijl stilstaan bijna niet mogelijk is. 
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Foto 3 en 4 – Tijsjesdijk ter hoogte van nr. 67 tot 57 

 
Probleem: Ter hoogte van nr. 67 staat een wegversmalling (foto 3). De versperringen staan 
aan de kant van de weg (uiterst links en uiterst rechts) die gebruikt wordt door fietsers en 
wandelaars. Wanneer er autoverkeer aankomt en de fietsers/wandelaars moeten wachten, 
en er komt verkeer vanachter, komen zij in een ‘tang’ terecht. Het is hier moeilijk en 
gevaarlijk manoeuvreren, met name met kleine kinderen die zelfstandig (leren) fietsen. Is dit 
een handige manier van wegversperren? Daarnaast is er geen voetpad. Het voetpad begint 
pas ter hoogte van 57 (foto 4), waar ook de bushalte is. Op dit deel van de Tijsjesdijk kan niet 
veilig (naar de bushalte) worden gelopen. 
 
Foto 5 en 6 – Kruising Tijsjesdijk, Essendijk en Dorpsdijk 

Deze kruising (op de primaire fietsroute naar de Don Bosco school) is onoverzichtelijk en 
gevaarlijk om te passeren. De vele verkeersborden maken e.e.a. nog onduidelijker. Na het 
passeren van de poller, dient het verkeer van rechts (vanaf de Dorpsdijk) te worden 
voorgelaten. Het autoverkeer dat echter van tegenoverliggende deel van de Dorpsdijk komt, 
heeft ook voorrang. Daarnaast komt van links snel verkeer van de Essendijk, waarna de 
fietsers over een 60-km weg moeten om het fietspad weer te bereiken. Ook dit fietspad is 
opnieuw hellend aangelegd, met hetzelfde probleem als bij foto 1. 
 


