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ONDERWERP Schriftelijke vragen ex. Art 47 RvO aan 
het college van GS, gesteld door de 
fracties van de VVD mevrouw A. Ens 
en de ChristenUnie de heer  
K. van Kranenburg betreffende Tractor 
te gast (d.d. 04-11-2018). 
 
 

 
Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 
 
Toelichting 
In wijk Vathorst, waar ik woon, zijn straten ingericht waar de auto ‘te gast’ is: de positie 
van de auto is ondergeschikt is aan die van de fiets. In de praktijk betekent dit dat 
fietsers de hoofdverkeersdeelnemers zijn en auto’s op dezelfde weg niet inhalen, maar 
het tempo aanhouden van het fietsend verkeer. Dit levert bijdrage aan veilige routes 
door de wijk voor fietsers, waaronder veel schoolgaande kinderen. Mijn wijk is beslist 
niet de enige wijk met zulke voor fietsers veilige straten.  
Uit de media maken wij op dat hetzelfde concept in de gemeente Kampen wordt 
gebruikt op wegen waar tractoren en fietsers gebruik maken van dezelfde weg. Ook 
hier geldt dat veel schoolgaande kinderen gebruik maken van (parallel)wegen waar ook 
gemotoriseerd verkeer rijdt. Elke inhaalmanoeuvre van een tractor levert een potentieel 
onveilige situatie en daarmee groter risico op een ongeluk op. Om deze situaties te 
voorkomen, wordt in Kampen het hiernaast afgebeelde bord gebruikt. 
 
Vragen aan uw College:  

1. Hoe beschouwt u het idee van een fietsstraat waar fietsers de 

hoofdverkeersdeelnemers zijn en tractoren ‘te gast’ zijn voor de provincie 

Utrecht? 

 
2. Zijn er provinciale (parallel)wegen in de provincie Utrecht waar de invoering van dit idee de veiligheid 

van fietsers kan verbeteren, zoals bijvoorbeeld de N411? 

 
3. Wilt u inventariseren welke wegen dit betreft, welke ingrepen nodig zijn om ‘fietsstraat tractor te gast’ in 

te voeren en welke kosten daarmee gemoeid zijn? 

 
4. Indien u hiertoe bereid bent, op welke termijn kan deze inventarisatie aan Provinciale Staten van 

Utrecht worden gepresenteerd? 

 
5. Is het, aanvullend op de gevraagde inventarisatie, mogelijk om op korte termijn op één traject te 

starten en uitvoering te geven aan dit idee? 

 
Namens de fracties van de VVD en de ChristenUnie provincie Utrecht en hoogachtend, 
 
 
 
A. Ens en K. van Kranenburg 
 
 




