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Om tot een goed verstaan der dingen en met name de “cijfers” te komen heeft op 18 januari 2012 
overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en Wijck/OIW.  
Het overleg  is voorafgegaan aan een theoretische uiteenzetting over hoe de gemeente metingen, 
tellingen en prognoses betreffende verkeersintensiteiten tot stand laat komen. Na deze presentatie 
wordt de discussie geopend. 
 
De Franciscus Romanusweg is een gevoelige weg nu en in de toekomst. De zogenaamde I/C 
verhouding laat weinig verstoring toe. De wegcapaciteit bedraagt tussen de 1200 en 1800 mtv/h 
waarvan de huidige intensiteit al raakt aan deze maximale capaciteit. Gezien dit fragiele evenwicht is 
het van belang de verschillende maatregelen geven hier een kleine verlichting op. Van belang is om 
maatregelen goed op elkaar af te stemmen en op basis van monitoring snel te kunnen ingrijpen. 
 
Het is dan ook van uiterste noodzaak de maatregelen van te voren goed te toetsen. Hetgeen ook 
gebeurd is middels een zogenaamde robuusheidstoets. Op basis van deze toets geeft de gemeente 
aan: het aan te durven met de voorgestelde maatregelen zijnde: 

-         Verlengen linksafstrook; 
-         Inpassen dubbele inrit; 
-         Omleiding uitgang via expeditiestraat (mogelijk met richtingsbeperking); 
-  punt van zorg wordt geuit voor wat betreft de overname van het terrein. Het convenant met 

Corio/Blokker is een onzekere faktor daar het geen ketting beding is; 
-   Adequate bebording van en naar Wijck. Met name de route van, naar en over de Franciscus    

Romanusweg wordt momenteel als onduidelijk en incompleet beoordeeld; 
- zichtbaar maken van de P.R.I.S. bebording aan de zuidkant bij de afslag naar Wyck  ( Avenue 

Céramique) zoals besproken. 
 
Deze maatregelen worden door de gemeente als voorwaarde gesteld om een afsluiting van de 
zogenaamde rechtsaffer te effectueren. Hierbij is volgens info van de gemeente het bestek gereed en 
wordt er naar gestreefd volgende planning aan te houden: 

-  Half februari a.s. aanbestedingsprocedure starten. 
-  Aanbesteding rond 1 april a.s. 
-  Start uitvoering reconstructie half april a.s. 
-  Werk gereed uiterlijk 1 juni 2012. 
 

Toch wordt hierbij ook aangegeven dat het van uiterst belang is deze maatregelen niet op als op 
zichzelf staand te beschouwen. De vertegenwoordigers van Wijck/OIW kijken nog naar de 
robuustheid van het reconstructievoorstel, alvorens aan de achterban geruststellende signalen af te 
geven over de bereikbaarheidssituatie na het afsluiten van de Rechtsaffer. Hiervoor wordt ook nog 
door de gemeente de robuustheidstoets van situatie aan de Viaductweg ter beschikking gesteld. 
Daarbij wordt er een zorgvuldige monitoring opgezet met als onderdeel frequent overleg met 
betrokkenen betreffende de “praktijk” omdat cijfers wel veel zeggen maar niet alles. Bovendien zal 
naast monitoring extra aandacht uitgaan naar het goed en wel informeren van de weggebruikers 
(lees:  bezoekers Wijck). Deze informatievoorziening wordt reeds ingezet maar er dient goed gekeken 
te worden naar de bewegwijzering en PRIS aanduidingen. 
 
Afspraken die gemaakt zijn: 

-         Periodiek en frequent overleg instellen; 
-         Resultaten robuustheidtoets “linksaf viaductweg” beschikbaar stellen; 
-  telgegevens worden digitaal aangeleverd; 
- presentaties 18 januari digitaal doorsturen; 



-         Bewegwijzering opzet en planning doorsturen; 
-  bij monitoring ook de kruising bij de “platte zaol” bovenop bij Wilhelminabrug en onderaan 

bij ventweg betrekken; 
- Het volgende overleg staat gepland voor 14 maart. 


