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De gemeente Albrandswaard heeft het afgelopen jaar de laatste fase uitgevoerd met betrekking tot 

het project revitalisering centrum Rhoon, een project gesubsidieerd door de Stadsregio.  

Het J.Louwerensplein heeft zijn definitieve inrichting gekregen, de Werkersdijk is opnieuw bestraat 

tussen de Dorpsdijk en de Waalstraat en de Julianastraat is opnieuw ingericht. De door de gemeente 

gekozen inrichting van de Werkersdijk en de Julianastraat zijn de verkeersveiligheid niet ten goede 

gekomen. 

Vanwege de verkeersveiligheid heeft de NAP daarom de volgende vragen: 

 

1 Op de hoek Werkersdijk/Waalstraat is door de gemeente een grondstrook aangekocht 

om een oud knelpunt, te weten de versmalling van de Werkersdijk op deze locatie op te 

lossen. Wat is de reden dat er opnieuw een versmalling is aangebracht die kruisend 

verkeer onmogelijk maakt en met regelmaat een onveilige situatie oplevert voor fietsers? 

 

2 Al jaren staat de Ambulante handel op de kop van de groenstrook van de Julianastraat, 

het formaat van de diverse wagens is al die jaren geen probleem geweest en de 

bewoners ervaren geen overlast van de ambulante handel. Door het veranderen van de 

verkeersstromen in de Julianastraat is er een significant probleem ontstaan op het gebied 

van de verkeersveiligheid.  

Doordat de winkelstraat ingericht is als 2-richtingsverkeer is er op de dagen dat de 

ambulante handel er staat: 

o geen zicht voor verkeer komende uit de Mariastraat op het verkeer van 

de winkelstraat aan de linkerzijde 

o geen zicht voor verkeer komende uit de woonstraat op het verkeer van 

de winkelstraat aan de linkerzijde 

o geen zicht voor het verkeer komende uit de winkelstraat op verkeer of 

voetgangers komende uit de woonstraat of de Mariastraat. 

o geen ruimte voor voetgangers om aan de zijde van de ambulante handel 

om de Julianastraat over te steken. 

A Waarom heeft de gemeente deze verkeersonveilige situatie niet voorzien in het 

voortraject? 

B De ruimte en voorzieningen zijn aanwezig op het J.Louwerensplein om daar de 

ambulante handel te plaatsen, waarom gebeurd dit niet? 

 

 


