
 
Van: B.G. van Ruiswijk [mailto:bg.vanruiswijk@ziggo.nl]  
Verzonden: maandag 3 december 2018 20:32 
 
Aan: Veenstra, Jan <j.veenstra@huizen.nl> 
 
 
Onderwerp: Verkeersborden 
 
Hallo Jan, 
Wil jij bijgaande brief doorzenden naar de raadsleden. Mogelijk zou dit, nu hot item, ook  bij de 
ingekomen stukken behandeld kunnen worden. 
Alvast bedankt voor je bemoeienis. 
Met  vriendelijke groet. 
Breun van Ruiswijk 
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Aan het College van Burgemeester en wethouders en de 

Gemeenteraad van Huizen 

Graaf Wichman 

HUIZEN 

 

Geacht gemeentebestuur, waarde dames en heren. 

 

VERKEERSBORDEN  2 december 2018. 

Vandaag is een rapport van  de VVN en ANWB verschenen over  het aantal overbodige 

verkeersborden. 

Ook in Huizen wordt de openbare ruimte  ontsierd door een overkill aan verkeers- en 

informatieborden. Weet het gemeentebestuur zelf wel hoeveel borden er in Huizen staan ? 

Vanaf 2009 wordt er onderzoek naar minder borden  gedaan door VVN, ANWB, Ra-Infra, Crow. 

Inmiddels zijn er in tegenstelling to Huizen tientallen gemeenten waar een sanering heeft plaats 

gevonden. 

Enkele mij bekende plaatsen met minder borden: Kampen 20%, Spijkenisse, Horst aan de Maas, Kaag 

en Brasem, Leeuwarden (10% minder), Uithoorn, Landgraaf, Aalten Leiden, Venlo, Delft Arnhem, Den 

Haag, IJsselstein. Heemskerk, Schagen, Wychen, den Haag, Groningen. 

Uit de verschillende websites blijkt bijvoorbeeld dat er in plaats van borden voor fietsers tekens op 

de weg.  En vaak hoeven borden niet te worden herhaald.  

Borden die mij in Huizen zijn opgevallen: 

Borden bij de rotondes die aangeven dat er behalve voetgangers ook fietsen voorrang hebben. Wat 

voegen die borden toe ?  De automobilist ziet een voorrangsbord en haaientanden met en 

voetgangers oversteekbord dat moet toch voldoende zijn.  

De borden voor de fietsers op doorgangen bij o.m. De Drost, Gooise Kust etc.  

Alle borden die in de Huizermaat een parkeerzone aangeven.  

De borden van de adviessnelheid 50 km bij het gronddepot aan de Randweg. Kort er voor staan 

borden van 60 km. Niemand gaat voor die enkele meters  10 km minder hard rijden. 

En op al deze borden wordt NIET gehandhaafd. 



Verwijzingsborden: 

Op de Crailoseweg bij de verkeerslichten met de Karel  Dormanlaan, aan één lantaarnpaal vier 

borden, twee konden we snel lezen Newport en VVV. Apart in de berm er onder twee verwijsborden 

naar de begraafplaatsen. 

Overtollig bord van doorgang vrij houden bij de bushalte aan het Merk, niemand die zich daaraan 

houdt. 

Het bord bij de Phohiflat verwijzend naar de losplaats voor vrachtauto’s. 

Voor de verwijzings- informatieborden, ook de groene kun je terecht op je navigatiesysteem. Volgens 

recente berichten heeft 90% een navigatiesysteem in z’n auto en anders gebruikt hij zijn/haar 

smartphone. 

De witte borden met rode letters voor de fietsroute nota bene bij het plantsoen Oude Kerk/Prins 

Bernhardplein en op andere plaatsen. Zijn die borden nu echt nodig voor de fietser.  Bevorderen al 

die borden de verkeersveiligheid? 

Een andere opmerking/vraag waarom zijn de ventwegen langs de Gemeenlandslaan en de 

Bovenmaatweg ook voorrangswegen ? Waarom is de ventweg aan de Gooilandweg tussen de 

Phohiflat en de Dr.Lelylaan geen voorrangsweg. 

De overklill aan borden doet afbreuk aan de openbare ruimte. Volgens de onderzoekers in de diverse 

gemeenten leiden minder blijkbaar niet tot meer verkeersongelukken. Integendeel alle 

verkeersdeelnemers worden voorzichtiger en dat leidt tot minder ongelukken, zoals een voormalig 

VVD wethouder in het midden van het land aangaf.  

Volgens mij zou Huizen de weg van de gemeente Ede kunnen volgen die laat ook de effecten 

onderzoeken van minder borden. 

En last but not least er is uiteraard ook een financiële component. 

Breun van Ruiswijk. 

  


