
 

 

 
Aan   College van B&W te Zwolle 
Van  Fractie SP, Marij Feddema 
Onderwerp onveilige situatie Rode Torenbrug 
Datum  14 juli 2014 
 
Geacht college, 
 
In het kader van artikel 45 van het reglement van orde voor de gemeenteraad wil ik namens de SP 
vragen stellen over de gevaarlijke situatie die is ontstaan door de opening van de Rode Torenbrug. 
 
Inleiding 
De SP is nooit enthousiast voorstander geweest van de Rode Torenbrug. De partij vond het zonde van 
het geld, omdat nog geen 200 meter verderop een prima brug over het water ligt. Nu een politieke 
meerderheid heeft besloten om de brug te laten bouwen, houdt de SP de vinger aan de pols. Na allerlei 
juridische ongelukjes en bobbels in de brug is de SP blij dat de brug eindelijk geopend is.  
 
Helaas kreeg de SP direct na opening van de brug signalen dat de kruising met de Jufferenwal als 
onoverzichtelijk en onveilig wordt ervaren. Het is onduidelijk wie er voorrang moet verlenen en het 
zicht wordt beperkt door de ingang van de parkeergarage en het laden en lossen van vrachtwagens en 
stilstaande bussen. Hierover heeft onder andere op 5 juli een artikel gestaan in de Stentor, maar ook de 
Fietsersbond publiceert op haar website over dit gevaarlijke kruispunt voor fietsers. 
 
Dit alles brengt ons tot de volgende vragen: 
1. Wat is de reden dat de wethouder ervoor heeft gekozen om een onveilig fietskruispunt aan te 

leggen? Past de aanleg van dit fietskruispunt in de campagne Zwolle fietsstad 2014? Kunt u dit 
toelichten? 

2. Welke maatregelen gaat  het stadsbestuur nemen om de situatie voor fietsers veiliger te maken, 
eventueel in overleg met de Fietsersbond? Op welke termijn kunnen de verbeteringen in gang gezet 
worden, zodat de kruising veiliger wordt? 

3. Is het stadsbestuur bereid om bij komende infrastructurele projecten het perspectief van fietsers 
zwaarder mee te wegen en niet alleen uit te gaan van het perspectief van het gemotoriseerd 
vervoer? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 
Wij verzoeken u om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de SP fractie; 
Marij Feddema 
 


