
 

Artikel 40 vragen aan het college van B&W 
 
Onderwerp: Verkeersveiligheid 

 
 
30 september 2021, Alphen aan den Rijn 
 
 
 
Geacht college, 
 
Al enige tijd is er contact tussen bewoners van de Aziëlaan en de gemeente Alphen aan den Rijn over 
de verkeerssituaties aan de Aziëlaan. Ondanks meerdere wisselingen van informatie heeft dit nog niet 
geleid tot acties om te komen tot een oplossing of helder antwoord. 
 
De fractie van Nieuw Elan heeft daarover de volgende vragen: 
 

- Is het college op de hoogte van de zorgen van bewoners van de Aziëlaan over de 
verkeersveiligheid en de geluidsoverlast van dit verkeer op de Aziëlaan? 

 
- Zo ja, hoe kijkt het college aan tegen de problemen die de bewoners aankaarten? Zo nee, hoe 

kijkt het college aan tegen de problemen die onderaan deze Art. 40 vragen opgesomd staan? 
 

- Is het college bereid om verkeersmetingen te doen om de daadwerkelijke verkeerssituatie in 
kaart te brengen? 

 
- Ziet het college mogelijkheden om de problemen die de bewoners aankaarten (gedeeltelijk) 

op te lossen? 
 

- Zo ja, welke problemen wilt het college oppakken, hoe wilt het college deze oppakken en 
wanneer wilt het college deze problemen oppakken? Zo niet, waarom niet? 

 
- Is het college bereid om op korte termijn (Q4) in gesprek te gaan met bewoners van de Aziëlaan 

over de problematiek en hierover aan het einde van Q4 een terugkoppeling aan de raad te 
geven? 

 
In afwachting van uw reactie. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Evon Zevenbergen  
Raadslid Nieuw Elan 
 
 
 
Samenvatting zorgen van bewoners 
 

1. Auto- en motorverkeer op de Aziëlaan rijdt veel te hard. 
2. Auto- en motorverkeer op de Aziëlaan produceren veel geluidsoverlast.  
3. Er rijdt teveel zwaar verkeer op de Aziëlaan (tractoren en vrachtwagens). 

 
4. Rotondes worden door sommige weggebruikers veel te hard genomen. Er ontbreken o.a. 

drempels ter vermindering van de snelheid.  
5. Het snel rijdende verkeer over rotondes zorgt voor onveilige situaties bij het in- en 

uitrijden van de parkeergarages onder de nieuwe flats langs de Aziëlaan. 


