20 OKTOBER 2017

VRAAG- EN ANTWOORDLIJST
VERKEERSPLAN

In dit document beantwoorden we de meest gestelde vragen en antwoorden naar aanleiding van
de presentatie van het verkeersplan op 14 september jl. Wij hebben de vragen zo zorgvuldig
mogelijk beantwoord. U zult zien dat een klein aantal vragen nog open staan, deze worden zo
spoedig mogelijk beantwoord.
Let op: Dit document wordt geüpdatet op basis van voortschrijdend inzicht. Bijvoorbeeld naar
aanleiding van het doen van metingen of gesprekken met de gemeente Rotterdam. Houd daarom
de website in de gaten voor updates in dit document.
Hebben we uw vraag gemist? Laat het ons weten via info@hartvanzuidrotterdam.nl
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Algemeen
Hoe ziet het proces er nu uit met het verkeersplan?
Het huidige plan wordt besproken met Q-park, winkelcentrum Zuidplein, RET en Ahoy. Tevens wordt het plan besproken
met de VvE’s van Zuiderterrasflat, Zuidpleinflat en de Poort van Zuid. Het schetsontwerp wordt vervolgens aangepast
en opnieuw gepresenteerd. Daarna wordt het plan uitgewerkt in deelplannen tot zogenaamde Voorlopig Ontwerp
Inrichtingsplannen (VOI). Ook deze worden gepresenteerd. Hierop is inspraak mogelijk. Daarna volgen waar van
toepassing verkeersbesluiten. Op deze verkeersbesluiten is ook formele inspraak mogelijk.

Gooilandsingel
Klopt het dat de Gooilandsingel eenrichtingsverkeer wordt?
De Gooilandsingel wordt voetgangersgebied waar fietsers en brommers te gast zijn. Er wordt nagedacht over het
instellen van éénrichtingsverkeer voor het expeditieverkeer (t.b.v. het laden en lossen bij winkels).

Hoe gaat de scheiding, of juist niet de scheiding van fietsers/voetgangers op de Gooilandsingel eruitzien?
De Gooilandsingel wordt gelijkvloers dus zonder trottoirbanden. Wel zal er verschil zijn tussen verblijfs- en
verkeersruimte. In de inrichting van de Gooilandsingel zal dit zichtbaar worden door gebruik van bomen, banken en het
bestratingsmateriaal.

Zuidplein
Is er een alternatief voor het verplaatsen van de oprit en inrit van de bewonersgarage en
buitenparkeerplaatsen Zuidplein 324-510 zodat bewoners niet aan hoeven te sluiten in de file voor de
nieuwe entree van de (uitbreiding) parkeergarage (secundaire weg voor complexen Residence en 324-510?
Er is een alternatief. Dit wordt binnenkort besproken met de VVE van de betreffende flat.

Bestaat er een andere optie voor het uitrijden vanaf de bewonersplaatsen Zuidplein 324-510 via
Sallandweg zodat deze bewoners niet zoveel hoeven om te rijden?
Op dit moment hebben we hier nog geen andere optie voor. Dit in verband met de noodzakelijke ruimte voor het
busstation en de aanpassing van de afrit van de busbaan. We bespreken dit graag met de VVE.

Winkelcentrum Zuidplein
Hoeveel extra bezoekers gaat de uitbreiding van het winkelcentrum genereren? En hoeveel extra
bezoekers komen er überhaupt in het gebied door alle nieuwe ontwikkelingen?
Dit onderzoeken wij nog. Onze reactie volgt zo spoedig mogelijk.
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Gebeurt er iets met de passerelle?
De passerelle bij de Sallandweg – Zuiderterras wordt volledig verwijderd.

Wat gebeurt er met het expeditieverkeer van het winkelcentrum?
Het expeditieverkeer van het winkelcentrum blijft zoals het is. Er wordt op of nabij de plaats van het oude theater een
keermogelijkheid gerealiseerd.

Van Swietenlaan
Verandert er iets aan de Van Swietenlaan?
De Van Swietenlaan wordt van nieuwe bestratingsmaterialen (straatstenen, stoepbanden, trottoirtegels etc.) voorzien.
De inrichting blijft hetzelfde: éénrichtingsverkeer met langsparkeren. Hiervoor is al een inrichtingsplan opgesteld dat na
overleg met de mensen uit de buurt is vastgesteld door de gemeente.

Zuiderterras
Klopt het dat alle uitgaande bussen onder de Zuiderterrasflat doorgaan?
Ja, dat klopt. Om overlast zo beperkt mogelijk te houden worden er geluidswerende maatregelen genomen.

Om hoeveel bussen gaat het?
In de spits zullen er maximaal 200 bussen per uur onder de Zuiderterrasflat doorgaan. In de daluren zijn dit er 160. In
totaal gaat het om 2000 bussen per dag.

Worden er trillings- en geluidswerende maatregelen genomen?
Ja, er worden maatregelen genomen, we onderzoeken nog welke maatregelen en materialen het beste toegepast
kunnen worden. We zullen te allen tijde dienen te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Hoe zit het met de bereikbaarheid van de flats?
Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, moeten we nog e.e.a. uitzoeken. We beantwoorden deze vraag zo snel
mogelijk.
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Wordt er nog iets gedaan aan de gevaarlijke oversteek voor voetgangers op Sallandweg bij uitgangen op
maaiveld Zuiderterrasflats en verderop bij Dirk?
Wij werken momenteel aan het kruispuntontwerp voor de aansluiting van de Sallandweg. In dit ontwerp zal ook een
veilige oversteek worden meegenomen naar Dirk v/d Broek. We bespreken onze plannen eerst met de VVE van het
Zuiderterrasflat. Op de informatieavond in november hopen wij onze voorstellen met alle bewoners te kunnen delen.

Wat gebeurt er met de uitrit van de Zuiderterrasflat en het op straat parkeren? Hoe worden de huidige
laad- en loszone v.d. flats Zuiderterras daar geborgd? Hoe wordt het parkeren voor visite, speciaal vervoer,
afleveren postpakketten etc. hier geregeld?
Wij werken momenteel aan het kruispuntontwerp voor de aansluiting van de Sallandweg. In dit ontwerp worden ook
het aantal opstelstroken (ter plaatse van de kruising) bepaald en de inrichting naast en onder het Zuiderterras (inclusief
de laad- en loszone). Tijdens het ontwerpen zal ook duidelijk worden of er één rijstrook onder de Zuiderterrasflat komt
of een combinatie met laad- en loszone. We bespreken onze plannen eerst met de VVE van het Zuiderterrasflat. Op de
informatieavond in november hopen wij onze voorstellen met alle bewoners te kunnen delen.

is de oplossing gepresenteerd in een brief van wethouder Schneider: een rijstrook voor uitgaande bussen
én een rijstrook voor de laad- en loszone Zuiderterrasflats een optie? Bij zeer veel aanbod van bussen zou
de laad- en loszone tijdelijk voor uitgaande bussen gebruikt kunnen worden (als tweede busstrook).
Wij werken momenteel aan het kruispuntontwerp voor de aansluiting van de Sallandweg. In dit ontwerp worden ook
het aantal opstelstroken (ter plaatse van de kruising) bepaald en de inrichting naast en onder het Zuiderterras (inclusief
de laad- en loszone). Tijdens het ontwerpen zal ook duidelijk worden of er één rijstrook onder de Zuiderterrasflat komt
of een combinatie met laad- en loszone. We bespreken onze plannen eerst met de VVE van het Zuiderterrasflat. Op de
informatieavond in november hopen wij onze voorstellen met alle bewoners te kunnen delen.

Blijft de fietsenstalling van de Zuiderterrasflat toegankelijk?
Ja, deze blijft toegankelijk.
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Busstation
Blijft de bufferzone van de bussen zoals deze op dit moment is?
Ja, de bufferzone blijft op dezelfde plaats. Deze zal alleen verbeterd worden.

Kan de bussluis in de Carnissesingel er niet uit in verband met het verkeer uit Carnisse?
Van de kruising tussen de Gooilandsingel, Zuiderparkweg en Ahoy willen we een overzichtelijke veilige verbinding maken
in combinatie met de inkomende bussen. Het verwijderen van de bussluis geeft een extra verkeerstroom die de kruising
lastiger en onveiliger maakt. Ook is er kans dat sluipverkeer van deze route gebruik gaat maken.

Is de RET betrokken bij de planvorming?
De RET is uiteraard betrokken bij de planvorming. Zo heeft de RET eisen gesteld aan het aantal haltes en bufferplaatsen.
Bovendien zijn eisen gesteld aan de kwaliteit van het wachtgebied en de maximaal toegestane reistijden in het gebied.

Zijn er prognoses voor uitstoot?
Onze reactie volgt zo spoedig mogelijk.

Wanneer gaat de RET over op duurzaam busvervoer?
In 2020 rijdt de RET met 55 elektrische bussen. In 2022 zijn dat er 105.
In 2030 zijn alle bussen van de RET elektrisch.

Parkeergarage & parkeren
Is het niet handig om te kijken naar een optie voor het verbreden van de parkeergarage i.v.m. verbeteren
van de doorstroming?
Er wordt momenteel onderzocht hoe de parkeergarage uitgebreid kan worden.

Hoe worden bezoekers naar de eventuele nieuwe opening van de Q-park parkeergarage geleid?
Om ervoor te zorgen dat mensen de nieuwe opening van de Q-park parkeergarage gaan gebruiken, wordt er een extra
uitvoegstrook aangebracht vanaf de Pleinweg. Deze nieuwe ingang aan de Pleinweg zal voornamelijk gebruikt worden
voor verkeer uit de wijken Charlois, Tarwewijk en Carnisse.

Is het anders een idee om het aantal poortjes te verhogen zodat op deze manier de doorstroming wordt
verbeterd?
Dit maakt inderdaad onderdeel uit van het plan. Met Q-park wordt gesproken over het verhogen van het aantal poortjes
of het flexibel maken voor in- en uitrijden.
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Is het mogelijk om ervoor te zorgen dat de bewoners van het Zuidpleingebied en de bezoekers van deze
bewoners gratis kunnen parkeren na 18:00 uur in de parkeergarage van Q-park?
Dit is een zaak van Q-park. Vanuit Hart van Zuid is dit niet te realiseren.

Het sluiten van de entrees en uitritten Q-park Sallandweg veroorzaakt extra druk op poorten aan
Twentestraat en Meijerijstraat, ook de bereikbaarheid bewonersgarage Poort van Zuid 1994 komt nog
meer onder druk, zijn hier oplossingen voor?
Momenteel wordt in overleg met de gemeente, onderzoek gedaan naar een betere doorstroming op de Strevelsweg en
ontsluiting van de parkeergarage. Met Q-park wordt gesproken over het verhogen van het aantal poortjes of het flexibel
maken voor in- en uitrijden.

Bereikbaarheid
Op dit moment rijden veel bewoners binnendoor (door de wijk) naar hun woning, echter wanneer de
beoogde straten eenrichtingsverkeer/afgesloten worden, hoe wordt dan voorkomen dat zij niet in
dezelfde file komen te staan als de bezoekers van Ahoy, of de reguliere ochtend- en avondfiles?
Momenteel wordt in overleg met de gemeente, onderzoek gedaan naar een betere doorstroming op de Strevelsweg Vaanweg.

Ahoy (en rondom)
Is er een mogelijkheid om aan de Vaanweg een directe inrit voor Ahoy te creëren, of ervoor te zorgen dat
bezoekers van Ahoy in de toekomst via de Vaanweg komen aanrijden? Kan er eveneens bekeken worden
hoe met de matrixborden op de snelweg het verkeer bij drukte meteen vanaf de snelweg via de Vaanweg
het gebied uitgeleid kan worden?
In overleg met de gemeente wordt momenteel onderzocht met welke aanpassingen de doorstroming bij de kruising
Vaanweg-Strevelsweg-Zuiderparkweg verbeterd kan worden, zowel tijdens de spits als bij evenementen in Ahoy. Ook
wordt gekeken naar de verkeersgeleiding door borden etc.

Hoe staat het met het onderzoek naar het verkeer van Ahoy over het verkeersplein?
Momenteel wordt in overleg met de gemeente, onderzoek gedaan naar een betere verkeersafwikkeling van en naar
Ahoy.

Wat gaat er gebeuren met de kiss & ride plaats van Ahoy (degene naast de Dirk v/d broek)?
Hoeveel uitritten vanaf het busstation zijn voorzien voor de bus?
Over de kiss & ride plaats vindt overleg plaats met Ahoy en Dirk v/d Broek om deze te laten vervallen.
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Wij werken momenteel aan het kruispuntontwerp voor de aansluiting van de Sallandweg. In dit ontwerp worden ook
het aantal opstelstroken (ter plaatse van de kruising) bepaald en de inrichting naast en onder het Zuiderterras (inclusief
de laad- en loszone). Tijdens het ontwerpen zal ook duidelijk worden of er één rijstrook onder de Zuiderterrasflat komt
of een combinatie met laad- en loszone. We bespreken onze plannen eerst met de VVE van het Zuiderterrasflat. Op de
informatieavond in november hopen wij onze voorstellen met alle bewoners te kunnen delen.

Is het plan om de Zuiderparkweg t.h.v. Ahoy te versmallen realistisch gezien het verkeer vanuit de
richting Barendrecht/Albrandswaard in de ochtend- en avondspits (de Zuiderparkweg is enkele jaren
geleden verlengd over 2x2 rijstroken)?
Door wijzigingen in de verkeerafwikkeling en verkeersgeleiding van en naar Ahoy zal het verkeer op de Zuiderparkweg
tussen de Ahoyweg en de Sallandweg afnemen. Alleen dit deel wordt 2x1 rijstroken. Naast deze rijstroken komt een
busbaan te liggen.

Wordt de Goereesestraat een zwaarbelaste verkeersader?
Nee, op basis van de verkeersmodellen wordt hier geen extra verkeer verwacht met uitzondering van het gedeelte
tussen de Pleinweg en de Zuidewijdsestraat.

Hoe worden eventuele parkeerproblemen opgelost wanneer er grote evenementen bij Ahoy plaatsvinden?
Bij grote evenementen wordt gewerkt met zogenaamde mobiliteitsplannen, net zoals dat nu ook gebruikelijk is. Er wordt
dan gebruik gemaakt van parkeervoorzieningen bij bijvoorbeeld Slinge en De Kuip, vanwaar met pendelbussen verder
wordt gereden.

Is er nagedacht over de slechte ontsluiting van de wijk Carnisse richting de ring, nu er gewerkt wordt aan
de bruggen en de Maastunnel?
De werkzaamheden die relatie hebben met dit verkeersplan zullen in 2020, 2021 plaatsvinden. Dan zijn de
werkzaamheden aan de bruggen en de Maastunnel reeds uitgevoerd.

Is het een idee om de oude situatie op de Carnissesingel te herstellen? Zo kan (bussluis weghalen) een
groot deel van het werkverkeer op twee momenten van de dag vrijelijk op de Zuiderparkweg aangesloten
worden. Het verkeer heeft zo ook meer ruimte om de wijk uit en in te gaan.
Van de kruising tussen de Gooilandsingel, Zuiderparkweg en Ahoy willen we een overzichtelijke veilige verbinding maken
in combinatie met de inkomende bussen. Het verwijderen van de bussluis geeft een extra verkeerstroom die de kruising
lastiger en onveiliger maakt. Ook is er kans dat sluipverkeer van deze route gebruik gaat maken.
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Wordt er nog onderzoek gedaan naar minder verkeer op de Zuiderparkweg?
Door wijzigingen in de verkeerafwikkeling en verkeersgeleiding van en naar Ahoy zal het verkeer op de Zuiderparkweg
tussen de Ahoyweg en de Sallandweg afnemen. Vertrekkende bezoekers rijden niet over de Zuiderparkweg, maar gaan
ofwel via Oldengaarde ofwel zo snel mogelijk naar het Vaanplein en in ieder geval niet over de Zuiderparkweg op het
deel dat wij voornemens zijn te versmallen.

Zijn er prognoses over de te verwachten fijnstof concentraties op de Goereesestraat, de Marker- en
Utenhagestraat en de Carnissesingel?
Onze reactie volgt zo spoedig mogelijk.
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