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Aan: wethouder Lok 
Betreft: Verwijdering van de bussluis in ‘t Zand 
 
Toelichting 
Met verontrusting hebben wij kennis genomen van het besluit dat de bussluis de Knip in 't Zand zal 
worden verwijderd. De belangrijkste drijfveer lijkt de invloed van de zeer hoog in het vaandel 
staande en gewaardeerde burgerparticipatie. Echter niet de verkeersveiligheid. We zijn bezorgd dat 
er een onnodige stap terug gezet wordt in de tijd. De problemen uit de tijd van voor de Knip zullen 
weer prominent in beeld komen. Als je bedenkt dat het verkeer op het zuidelijke deel van de 
Langdonkring weer explosief zal toenemen en als je weet dat aan de ring maar liefst vier scholen zijn 
gevestigd, lijken die zorgen terecht.  
 
Wij verzoeken u vriendelijk onderstaande vragen te beantwoorden.  
  
1. Met slechts 27% bewonersdeelname aan de enquête waarvan vervolgens 75% keuze voor de 
verwijdering, kun je naar onze mening absoluut niet spreken van een representatieve steekproef. 
Het betekent dat van de bijna 2200 bewoners slechts 157 mensen die keuze hebben gemaakt, terwijl 
de scholen met slechts 1 stem per school konden deelnemen. Er lijkt hier sprake van een vorm van 
'doorslaan' in de verkeerde richting m.b.t. de waardering van de burgerparticipatie. Dat gevaar 
schuilt in meerdere dossiers. Hoe kijkt u hier tegenaan? 
 
2. Welk knellend verkeersprobleem denkt u op te lossen met het weghalen van de Knip? Kunnen we 
de schaarse middelen niet beter besteden aan het oplossen van echte knelpunten of erkende black 
spots?  
  
3. In 2004 besloot de gemeenteraad om de Willem Dreesweg door te trekken teneinde de toen 
ervaren verkeersproblematiek zoals zwaar en veel sluipverkeer (niet bestemmingsverkeer) in de wijk 
en de onbereikbaarheid van het Dierenhospitaal, op te lossen. De Knip in 't Zand werd vervolgens 
door de Raad als tussenoplossing geaccepteerd en uitgeprobeerd, omdat daarmee dezelfde 
doelstellingen bereikt zouden worden. Bij verwijdering van de Knip komt de doortrekking Dreesweg 
vanzelfsprekend weer in beeld. Lijkt u de handhaving van de Knip niet een simpeler en 
doeltreffender oplossing?  
  
4. Niet eerder kunnen we ons een verkeersdossier herinneren waarin het college een voorstel doet 
om van een veilige situatie naar een minder veilige situatie te switchen (Voorbeeld: op de T-splitsing 
met de Zundertseweg werden in de periode voor de Knip vrijwel dagelijks fietsers aangereden) en 



 

 

wel op basis van het ontbreken van steekhoudende argumenten. Kunt u behalve de 
burgerparticipatie nog andere m.n. verkeerskundige argumenten aanvoeren? 
 
5. Burgerparticipatie verdient ook een inhoudelijke benadering en kan toch niet slechts bestaan uit 
het uitvoeren van de wens van 157 van de 2200 bewoners! Vindt u het met ons ook opmerkelijk dat 
juist de aan de ring gelegen scholen de feitelijke veilige situatie in het belang van de kinderen willen 
behouden? Wilt u dat inleveren voor het bewust creëeren van minimaal een grotere gevoels-
onveiligheid?  
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