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Inleiding 
 
 
Deze week is in Aalsmeer een fietser overleden bij het oversteken van het kruispunt met de 
N231 bij de bloemenveiling (hoofdingang). Volgens Dichtbij.nl zegt de provincie Noord-
Holland dat overstekende fietsers voldoende tijd hebben om dit kruispunt over te steken als 
het licht voor hen groen is. 
 
Vragen 
 
1. Wat is de oorzaak van het ongeval waarbij de fietser is overleden? 
 
2. Is volgens u de oversteektijd voor fietsers op dit kruispunt voldoende? Graag kwantitatief 
toelichten. 
 
3. Welke normen gelden er in Noord-Holland voor oversteektijden voor langzaam verkeer 
(dus zowel fietsers als voetgangers) op kruispunten met verkeersregelinstallaties waarvan de 
provincie wegbeheerder is? 
 
Een kruispunt even verderop is het kruispunt N231/N196: Legmeerdijk met de voormalige 
N201. Het betreft hier zowel de oversteekrichting oost-west als noord-zuid. Hier is de 
oversteektijd voor voetgangers (veel) te kort. Er ontbreken verkeerslichten voor voetgangers, 
dus zij moeten gebruikmaken van de oversteeklichten voor fietsers. Deze gevaarlijke situatie 
bestaat al jaren, zonder dat de provincie hier iets aan gedaan heeft. Dit ondanks het feit dat 
de SP in de vorige statenperiode ook aandacht heeft gevraagd voor veilig oversteken op 
provinciale kruispunten. 
 
4. Waarom bestaat de gevaarlijke situatie voor voetgangers op het kruispunt N231/N196 nog 
steeds? En wanneer gaat u dit oplossen? 
 
5. Hoeveel kruispunten met verkeersregelinstallaties zonder verkeerslichten voor voetgangers 
zijn er in Noord-Holland, waarvan de provincie de wegbeheerder is? 
 
6. Hoe lang is de oversteektijd die voetgangers op deze kruispunten tot hun beschikking 
hebben?  
 
7. Zijn die oversteektijden op die kruispunten voldoende bij een reële loopsnelheid? Graag 
kwantitatief toelichten. 
 
8. Wat gaat u doen om de gevaarlijke situaties op te lossen voor (fietsers en) voetgangers op 
de kruispunten waar de oversteektijd onvoldoende is? Wanneer zijn deze situaties opgelost? 
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