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Aan: het College van Burgemeester en Wethouders 
Van: de fractie van D66 
Datum: 7 december 2009   
Betreft: Schriftelijke vragen betreffende de verkeerschaos van 7 december 2009 
 
Geacht college, 
 
Maandag 7 december is onze fractie onaangenaam verrast door een verkeerschaos in onze 
stad. Niet alleen waren er 's ochtends grote vertragingen in alle richtingen door een ongeval 
op de A13 richting Rotterdam; 's middags en in de avondspits stonden lange files op onder 
meer de Kruithuisweg en de Schieweg. Deze laatste stond in beide richtingen van voor tot 
achter vol. Ter illustratie: ondergetekende heeft er een uur over gedaan om van het 
stationsplein in Tanthof-Oost te komen.  
 
De tijdelijke verkeerssituatie op de kruising Voorhofdreef-Kruithuisweg lijkt de oorzaak. Hier 
staat sinds vandaag een tijdelijke verkeersregelinstallatie in verband met het vervangen van 
de verkeerslichten. Ook is de rechtsafbeweging Kruithuisweg-Voorhofdreef niet mogelijk. 
Volgens onze informatie waren er geen lange files op de snelwegen of andere bijzondere 
omstandigheden. 
 
Op bereikbaardelft.nl en haaglandenmobiel.nl wordt deze tijdelijke verkeerssituatie slechts 
omschreven met ‘beperkte hinder’ (zie schermweergave op volgende pagina). Op 
gemeentedelft.info staat bij het nieuwsbericht hierover zelfs helemaal geen verwachte hinder 
aangegeven. Ook is de afgelopen dagen niet met borden gewaarschuwd voor mogelijke 
verkeershinder. 
 
Wij hebben hierover de volgende vragen. 

 
1. Waarom is de informatievoorziening over deze tijdelijke verkeerssituatie zo slecht? 
 
2. Welke maatregelen had u kunnen nemen om de hinder te beperken en waarom heeft 

u dat niet gedaan? 
 

3. Welke maatregelen neemt u (of heeft u reeds genomen) om de verkeerssituatie en 
de informatievoorziening per direct te verbeteren? 

 
4. Bent u met ons van mening dat onder meer het aanstellen van een 

stremmingcoördinator dit soort situaties zou moeten en kunnen voorkomen? Zo ja, 
welke conclusie trekt u daar uit? 

 
5. Welke lering is getrokken uit de verkeerschaos tijdens de recente aanpak van de 

Kruithuisweg? 
 

6. Bent u met ons van mening dat dit niet meer op deze wijze mis mag gaan? En zo ja, 
welke maatregelen neemt u hiertoe? 

 
Hoogachtend, namens de fractie van D66, 
 
Pauljan Kuijper 
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