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Bijlage(n) 

onderwerp Ontruimingstijden kruispunt Van Heuven Goedhartlaan 
/ Opaallaan 

Verzenddatum 

1 1 DEC. 2013 

Geachte heer, mevrouw, 

Tijdens het vragenuur van de raad op donderdag 3 oktober jl. is door de fractie van de 
CDVP een vraag gesteld over de ontruimingstijden van de verkeersregelinstallatie op het 
kruispunt Opaallaan / Van Heuven Goedhartlaan. Ik heb toegezegd de raad schriftelijk te 
informeren over de uitkomsten van het onderzoek of deze ontruimingstijden voldoende veilig 
zijn. 

Voor de ontruimingstijden van een verkeersregelautomaat wordt onderscheid gemaakt 
tussen veiligheidsgegevens en programmagegevens. De veiligheidsgegevens zijn de 
minimale waarden waaraan de automaat moet voldoen in verband met wettelijke 
voorschriften. Dit zijn vaste gegevens die in de automaat worden ingebracht. De 
ontruimingstijden die op straat van toepassing zijn, staan in de programmagegevens. Deze 
tijden dienen minstens gelijk te zijn aan de wettelijke veiligheidsgegevens. 

Ik heb de ontruimingstijden op straat van de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Van 
Heuven Goedhartlaan / Opaallaan laten vergelijken met de wettelijk voorgeschreven 
ontruimingstijden. Hieruit blijkt dat de verkeersregelinstallatie op dit kruispunt voldoet aan de 
wettelijke voorschriften. De waarden zijn minstens gelijk, en in vele gevallen hoger dan de 
veiligheidsgegevens. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de 
verkeersregelinstallatie wat betreft ontruimingstijden voldoende veilig is. 

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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