
 
 

                                                              
 
 
 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

 

 

Van : PvdA (Pieter Jan Scholtanus) 
 
Datum indiening : 21 september 2022 

 
Aan : Het college van burgemeester en wethouder 

 
Onderwerp : Onveilige verkeerssituatie Worp Tjaardastraat 
 
Wijze van beantwoording : Schriftelijk (binnen 30 dagen) 

 
 
Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing) 

 
Datum beantwoording : 25 oktober 2022 

 
 
Toelichting: 
Tijdens Ynwenners oan it wurd op 14 september jl. heeft mevrouw N. Veldman als voorzitter van het 
wijkplatform Noorderhoek ingesproken over de onveilige verkeerssituatie op en rond de Worp Tjaardastraat 
in Sneek. In de huidige situatie is er een klein stukje van de straat ingericht als 30 km zone. De praktijk is 
echter dat er over de gehele straat te hard wordt gereden en dat de smalle banen voor de fietsers zorgen 
voor onveilige verkeerssituaties op de Worp Tjaardastraat. Ook het kruispunt met de afslag naar de Jancko 
Douwamastraat (supermarkt ,AZC , diverse scholen) heeft een onveilig karakter. 
 
Het wijkplatform zou graag zien dat de gehele Worp Tjaardastraat wordt ingericht als 30 km gebied. Zodat 
automobilisten eerder de keuze maken om de rondweg te gebruiken. Daarnaast zijn er bij de inwoners van 
de Worp Tjaardastraat grote zorgen over het verkeer wat gebruik gaat maken van de Worp Tjaardastraat, 
bij het voorgenomen autoluw maken van de binnenstad. 
 

 
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 

1. Is het college op de hoogte van de onveilige verkeerssituaties op de Worp Tjaardastraat en haar 
kruispunten? En zo ja, hoe kijkt het college hier tegenaan? 

 Antwoord: 
Ja, het college is op de hoogte van de verkeerssituatie op deze route. Hierover is ook al vaker 
gesproken met het wijkplatform. Zo is de eerste aanpassing ter hoogte van de Christiaan 
Schotanusstraat ook gedaan in afstemming met het wijkplatform en individuele bewoners 

2. Is het college op de hoogte van de wens van de inwoners om de gehele Worp Tjaardastraat in te richten 
als 30 km zone? Zo ja, wat gaat het college hier op korte termijn met deze kennis doen? 

 Antwoord: 
Ja. In overleg met het wijkplatform is deze route met de vaststelling van het GVVP in 2013 ook 
afgewaardeerd van een 50km weg naar een 30km-zone. Op papier is de route dan ook al een 30km-
zone, de inrichting ontbreekt alleen nog. Uitganspunt (destijds) was dat de weg wordt aangepast in 
combinatie met groot onderhoud, werk met werk maken. Alleen is er nog geen zicht op groot onderhoud. 
 

3 Is het college op de hoogte van het oplopen van verkeersbewegingen op de Worp Tjaardastraat bij het 
autoluw maken van de binnenstad? Zo ja, wordt er rekening gehouden met de Worp Tjaardastraat bij 
de planvorming van het autoluw maken van de binnenstad? 

 



 Antwoord: 
Ja , college is bekend met deze opmerking vanuit de wijk. Bij het uitvoeren van de proef wordt deze 
situatie goed gemonitord. Doel van de proef is ook om alle effecten inzichtelijk te krijgen alvorens er 
een definitief besluit volgt met mogelijk aanvullende maatregelen.  

 

 

Tussenantwoord (indien van toepassing): 

 

 

 


