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Beantwoording schriftelijke vragen
CDA Prins Frederikstraat
Geachte heer Meijer,
Op 29 oktober 2021 hebt u vragen gesteld over de verkeerssituatie omtrent de speeltuin aan de
Prins Frederikstraat in Nunspeet. Wij berichten u hierover het volgende.
1 Bent u op de hoogte van de unieke en potentieel onveilige situatie bij de uitgang van de
speelplaats op de Prins Frederikstraat?
Er i s contact geweest met bewoners van de Prins Frederikstraat omtrent de ontsluiting van de
speeltuin en de overschrijding van de maximumsnelheid op het wegvak. Op basis van de melding
is de situatie bekeken, getoetst en beantwoord.
2.

Verkeersveiligheid staat oak bij u hoog in het vaandel, hoe vertaalt zich dat in reiatie met
deze casus?
De Prins Frederikstraat betreft een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom, waar een
maximumsnelheid van 30 km/u geldt. Op basis van snelheidsgegevens bedraagt de V85snelheid* 26 km/u, op het wegvak tussen huisnummer 26-44. De gereden snelheid is conform het
wensbeeld voor dergelijke wegen. Met de genoemde snelheden hebben weggebruikers
voldoende tijd om tot stilstand te komen, om die reden geldt niet alleen bij speeltuinen, maar in de
gehele wijk een max imumsnelheid van 30 km/u. Er kunnen namelijk in de gehele wijk kinderen
spelen/oversteken en niet alleen ter hoogte van een speeltuin.
In het verleden z ijn twee hekjes geplaatst op de ontsluiting van de speeltuin. Zodoende dienen
fietsers af te remmen / at te stappen. Een positieve bijkomstigheid is dat rennende kinderen hier
eveneens mee geattendeerd worden op het naderen van de weg. De hekjes kunnen niet korter op
elkaar worden geplaatst aangezien ook een kinderwagen of scootmobiel gebruik moet kunnen
maken van deze doorgang.
*V85-snelheid - De genoemde V85-waarde wordt niet overschreden door 85% van het verkeer.
3. Kunt u toezeggen op weike termijn u in overieg gaat met de betrokken bewoners om een
adequate waarschuwing aldaarte plaatsen?
Wij zijn terughoudend met het plaatsen van extra bebording. Op erftoegangswegen binnen de
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bebouwde kom (woonwijken - 30 km/u) is het vanzelfsprekend dat kinderen spelen. Het plaatsen
van waarschuwingsbebording is in deze overbodig, aangezien de weggebruiker binnen de gehele
zone rekenschap dient te houden met spelende kinderen. Door op bepaalde locaties bebording te
plaatsen, wordt de indruk gewekt dat op andere locaties minder aandacht behoeft is op spelende
kinderen.
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