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Geachte heer Harmsen, 

 

Namens de vakafdeling het volgende bericht: 

 

Een aantal weken geleden hebben we u teruggekoppeld dat we in afwachting waren van de evaluatieresultaten 

van een andere wegbeheerder die dit jaar een proef had met verkeerslichten die op rood gingen als een 

voertuig die de snelheidslimiet overtreden. Inmiddels hebben we de resultaten ontvangen. Deze zijn openbaar 

en zijn te openen via onderstaande link. 

https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2019/05%20-%20Evaluatie%20pilot%20Noordhoekring.pdf#search 

 

De resultaten van deze evaluatie geven ons geen aanleiding om de verkeersregeling op de N458 te 

Nieuwerbrug aan te passen. Uit de evaluatie blijkt dat: 

- er geen duidelijk effect is op snelheid 

- er weinig tot geen effect is op aandeel snelheidsovertreders 

- het grootste deel van de automobilisten zegt de snelheid niet aan te passen tijdens de pilot 

- het grootste deel van fietsers en voetgangers geen verbetering ervaart van het veilig oversteken 

 

Naast dit onderzoek hebben we intern ook deze toepassing besproken. Het goede van de toepassing is dat je in 

principe kunt zien welke bestuurder er te hard heeft gereden en de kans kleiner is dat deze bestuurder de 

volgende keer weer te hard rijdt op deze locatie. Echter is het zeer lastig om een optimum te vinden, omdat het 

enerzijds niet gewenst is dat bestuurders extra versnellen om het rode licht voor te zijn en anderzijds 

voorkomen moet worden dat het licht niet te snel op rood gaat en iemand vooraan staat die zich wel aan de 

snelheidslimiet hield. Verder kan het rode licht ook onveilige situatie opleveren als men niet verwacht dat het 

verkeerslicht rood wordt, omdat er geen aanleiding zichtbaar is dat mensen willen oversteken. Dit kan leiden 

tot kop-staartbotsingen. 

Naar aanleiding van de evaluatieresultaten uit de proef van gemeente Tilburg en de interne bespreking willen 

wij u terug melden dat we niet voornemens zijn om de verkeersregeling aan te passen. 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

De 

melding: 

Geachte lezer, 

 

Op 23 mei j.l. heeft u een bewonersavond georganiseerd waarin het in hoofde genoemde 

onderwerp uitvoerig is besproken en waarin de bewoners de ruimte hebben gehad om hun 

standpunten toe te lichten. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat het verkeerslicht niet wordt 

verwijderd maar wordt vervangen in het eerste kwartaal 2020. 

 

Tijdens deze bijeenkomst hebben de bewoners zich ook uitgesproken over hun zorgen voor wat 

betreft het te harde rijden over dit gedeelte van de N 458 binnen de bebouwde kom (50 km grens). 

Naar aanleiding van deze zorgen is ook gesproken over een zogenaamd “frans stoplicht”. Dit is een 

stoplicht dat vanzelf op rood gaat wanneer dit stoplicht wordt benaderd met een snelheid die 

hoger ligt dan de toegestane 50 km. Omdat in onze ogen met dit stoplicht twee vliegen in een klap 

worden geslagen (veilige oversteekplaats maar ook 50 km rijden in de bebouwde kom) verzoeken 

wij u vriendelijk om de mogelijkheden voor een dergelijk “frans stoplicht” serieus te onderzoeken. 

In Frankrijk werkt het dus waarom niet in Nieuwerbrug!!!!! 

 

Wij vernemen graag uw standpunt in deze en als u nog vragen heeft zijn wij natuurlijk altijd bereid 

e.e.a. toe te lichten. 

 

In afwachting van uw reactie. 

 

https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2019/05%20-%20Evaluatie%20pilot%20Noordhoekring.pdf#search


Hans Harmsen 

Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

   

 

  

Klant contact centrum 

Provincie Zuid-Holland 

 

zuidholland@pzh.nl 

070 441 6622 

www.zuid-holland.nl 
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