Verslag van de vergadering Coördinatie Commissie Verkeerszaken (CCV) gehouden
op 3 april 2014
Aanwezig: gemeente Krimpen aan den IJssel, verkeerskundig bureau, politie, brandweer,
Vervoersmaatschappijen
Wegenstructuur
Projecten TBK /ontwerpfase
Reconstructie projecten in zomervakantie, TBK
TBK toont tekening met alle werkzaamheden die in de bouwvakvakantie gaan plaatsvinden
met de omleidingsroute Olympiade – Groenendaal. Deze werkzaamheden gaan circa 7
weken in beslag nemen. Startdatum is 1 week voor de bouwvakvakantie. Looptijd tot einde
bouwvakvakantie.
Het kruispunt Van Ostadelaan zal voor 1 a 2 avonden afgesloten worden.
In dezelfde periode zullen er aan de Algeraburg ook nog werkzaamheden plaatsvinden
Afdeling Communicatie zal zorgdragen voor het plaatsen van alle informatie op de website.
Inrichting Populierenlaan
Gedeelte Populieren vanaf Vijverlaan tot aan volkstuinen is niet ingericht als 30 km zone. Het
is onduidelijk waar wel en niet geparkeerd kan en/of mag worden. Hiervoor wordt een
voorstel gemaakt door het verkeerskundig bureau.
Parkeren
Parkeerverbod Jacob Marisstraat
Huidig parkeerverbod is nogal omslachtig. Voorstel politie om aan één zijde te parkeren en
één zijde parkeerverbod. Voorstel hiervoor wordt gemaakt.
Langsparkeervakken Burgemeester Aalberslaan
Het is verkeerstechnisch veiliger om de situatie te laten zoals het nu is.
3 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Zorgcentrum Crimpenersteyn
Aanvraag van Zorgcentrum voor 3 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen voor de ingang
van het Zorgcentrum In overleg met het zorgcentrum wordt bekeken hoeveel plaatsen nodig
zijn.
Verkeersveiligheid
Verbod afslaan N210 Treviso
Er zijn telslangen gelegd. Uit resultaatgegevens blijkt dat alleen in de ochtendspits tussen
07.00 - 8.15 uur wordt gebruikt als sluiproute. Het gaat dan om zo’n 20 a 30 auto’s alleen op
maandag tot en met donderdag. Deze gegevens zijn geen aanleiding om
verkeersmaatregelen te nemen.
Bromfietsers op rijbaan
Het verkeerstechnisch Bureau heeft een voorstel gemaakt voor “brommers op de rijbaan”.
Dit is inmiddels besproken met de politie. Het gaat om het gedeelte van Ostadelaan
overgang Nieuwe Tiendweg. Hier was het niet toegestaan om met brommers op de rijbaan
te rijden. Na besluit mag dit wel. Dit besluit heeft ook consequenties voor bebording project
Tiendweg. Eén en ander zal ook nog naar burgers gecommuniceerd moeten worden.

