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17 mei 2016  
Raadsinformatiebrief Vervolgactie Raadsvragen Ambulante Handel  Julianastraat. 
René Eldering 
010-5061756 
r.eldering@bar-organisatie.nl 
 
1090531 
 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Tijdens de raadsvergadering van 21 maart 2016 heeft de NAP vragen gesteld aan het 
college over de verkeerssituatie op de Julianastraat die is ontstaan na de herinrichting. 
De Julianastraat is in 2015 ingericht als 30 km-zone. In een 30km-zone is de 
automobilist “op bezoek” en is de inrichting (o.a. met hoogteverschillen) erop gericht 
om het autoverkeer langzaam te laten rijden. Naar het oordeel van de NAP is  er 
ondanks deze inrichting sprake van een verkeersonveilige situatie in de Julianastraat.  
 
Met deze raadsinformatiebrief willen wij u op de hoogte brengen van de actie die wij 
naar aanleiding van de vragen zullen ondernemen. 
 
KERNBOODSCHAP 
Op basis van een inventarisatie van de aandachts- en knelpunten worden 
verschillende oplossingen voorbereid, met elk zijn eigen consequenties. 
 
STAND VAN ZAKEN 
Na de raadsvergadering van 21 maart 2016 zijn de aandachts- en knelpunten in 
samenwerking met de fractie NAP concreet gemaakt. De fractie NAP vindt als 
belangrijkste punt dat er sprake is van een verkeersonveilige situatie op de 
Julianastraat, meer specifiek: komend van uit de Mariastraat is er onvoldoende tot 
geen zicht op verkeer van links komend uit de Julianastraat als gevolg van de 
opstelling van de kraam/wagen van de standplaatsvergunninghouder.  
 
Er zijn voor de opstelplaats verschillende mogelijke oplossingen bedacht: 
 
 Toevoegen van een stopstreep; 
 Fysieke aanpassing huidige opstelplaats aan de Julianstraat; 
 Verplaatsing van de opstelplaats naar de hoek Louwerensplein / Dorpsdijk (naast 

de Marskramer); 
 Verplaatsing van de opstelplaats naar de Boumanlocatie (binnenterrein). 
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Het toevoegen van een stopstreep is inmiddels als optie afgevallen, omdat de 
inrichting als 30 km zone (verhoogd kruisingsvlak) verkeerskundig afdoende moet zijn 
om het gewenste rijgedrag te bereiken. Als dit niet bereikt wordt, zal het toevoegen van 
een stopstreep ook niet het gewenste effect op het rijgedrag hebben is de ervaring. 
Wat dan resteert om het zicht op het verkeer uit de Julianastraat te vergroten zijn de 
opties voor fysieke aanpassing of verplaatsing van de opstelplaats. 
 
CONSEQUENTIES 
Alle oplossingsmogelijkheden kunnen leiden tot nieuwe knelpunten c.q. strijdigheden 
met in het verleden gemaakte afspraken (zie vervolg). Voor de fysieke aanpassing van 
de huidige locatie Julianastraat of het verplaatsen naar de locatie Louwersplein 
schatten wij de kosten op max. € 20.000,=. Voor  de verplaatsing naar de 
Boumanlocatie zijn de financiële en ruimtelijke consequenties nu nog niet volledig  te 
overzien. Dit omdat deze oplossingsrichting effect heeft op de 
herontwikkelingsmogelijkheden op die plek en er een grondaankoop nodig is. 
 
De financiële en ruimtelijke consequenties zullen aan de raad worden voorgelegd. 
 
VERVOLG 
Er wordt gewerkt aan een uitgewerkte oplossing, die eerst met de direct betrokkenen 
(standplaatshouders, ondernemers) besproken zal worden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de locosecretaris, de burgemeester, 

  
Dick Mol drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd) 
 


