Afdeling Alphen aan den Rijn e.o.
Kopenhagensingel 85
2408 EL Alphen aan den Rijn
www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn
alphenaandenrijn@fietsersbond.nl

Aan: College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Alphen aan den Rijn
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Betreft: in-/uitgangen Fietsappel
12 oktober 2010
Geacht college,
Op woensdag 18 augustus jl. is de Fietsappel geopend. Ook naar de mening van de Fietsersbond is
het een heel mooie stalling geworden, die een herkenningspunt vormt voor het station van Alphen
aan den Rijn. We willen echter twee kanttekeningen maken bij de situatie aan de beide in- en
uitgangen van de Fietsappel.
De uitgang onderaan vinden we ronduit gevaarlijk. Komende vanuit de Fietsappel heb je zeer
slecht zicht op het verkeer dat van rechts, uit de stationstunnel komt. Dit is des te meer een
probleem, omdat veel mensen die hun fiets in de Fietsappel gestald hebben, haast hebben omdat
ze een trein willen halen, en daarom minder goed uitkijken bij het oversteken. Bovendien heeft het
verkeer van rechts, op het diepste punt van de tunnel, een hoge snelheid.
Om aanrijdingen te voorkomen, stellen wij voor om vanaf de tunnelwand een kort, laag muurtje
langs het fietspad aan te leggen. Mensen die uit de Fietsappel komen, worden dan gedwongen om
meer naar links over te steken. Daardoor hebben ze beter zicht op het verkeer van rechts. Uiteraard
moet de uit- en ingang van de Fietsappel niet te smal worden. Daarom denken we aan een muurtje
van niet meer dan anderhalve meter lang.
De ingang van de Fietsappel op de eerste verdieping kan bereikt worden via een tegelpad tussen
Sandton Hotel Toor en het stationsplein. Komend vanaf de Prins Bernhardlaan mag je op dit
tegelpad niet fietsen. Dat vinden wij jammer, en ook niet logisch: het tegelpad is breed genoeg,
en veel voetgangers lopen er niet. Bovendien is er, komend vanuit de Fietsappel geen enkele
belemmering om via dit tegelpad naar de Prins Bernhardlaan toe te fietsen. Wij willen dus vragen
om het tegelpad officieel open te stellen voor fietsers in beide richtingen.
Wij wachten uw reactie met belangstelling af.
Met vriendelijke groet, namens de afdeling Alphen aan den Rijn e.o. van de Fietsersbond,

R. van Vliet

