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Verkeer en vervoer 

  Verkeer en vervoer 

  Parkeren 

 
  

 
 

 

 
 

 

Onderwerp: Ombouw punaises naar plateaus Wislaan 

 

 

Betreft :Fcl/Ecl 42100110 

 

 

Incidenteel / structureel 

 

 

 

 

Investeringsbedrag  N.v.t. 

Afschrijvingstermijn  N.v.t.  

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2021 2022 2023 2024 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 1,5%) -  -  -  -  

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -  -  -  -  

Overige) exploitatielasten 55 -  -  -  

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken 55 -  -  -  

-  



Algemene toelichting 

Op de Wislaan, een gebiedsontsluitingsweg met een 
maximum snelheid van 50 km/u, zijn op 5 locaties punaises 
aanwezig. Punaises zijn snelheidsremmende maatregelen in 
een ronde vorm, waarbij de hoogte vanaf de buitenkant naar 
het midden oploopt. De punaises op de Wislaan hebben niet 
het gewenste snelheidsremmende effect. Tevens passeren 
voertuigen de punaises zo veel mogelijk aan de zijkant waar 
de remming veel minder groot is.  Langs de punaises bevindt 
zich een fietsstrook. Deze wordt nu ook vaak gebruikt door 
het verkeer om de punaise te passeren. Voor fietsers is dit 
onwenselijk. De punaises geven, zo hebben omwonenden 
aangegeven ook onduidelijkheid voor wat betreft de 
voorrangssituatie op de Wislaan. 
Op de Wislaan zijn op enkele locaties al enkele plateaus 
aanwezig. Deze leveren geen problemen op en hebben een 

betere snelheidsremmende werking.  
Er bevinden zich in totaal 5 punaises op de Wislaan. 
Vanwege de uniformiteit en daarmee herkenbaarheid en 
duidelijkheid voor de weggebruiker wordt geadviseerd alle 5 
de punaises te vervangen door plateaus. De ombouw van 
de punaises naar plateaus zorgen voor een betere 
snelheidsremming. De voorrang ter plaatse met bebording 
en markering worden aangeduid. Dit heeft een positief 
effect op de verkeersveiligheid op de Wislaan. 
Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat er komende 
jaren geen onderhoud aan de Wislaan gepland staat, waarin 
de eventuele ombouw van punaises naar plateaus 
meegenomen zou kunnen worden.  

Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 

De ombouw van de punaises moet er voor zorgen dat de 
snelheid op de Wislaan wordt verlaagd en de 

voorrangsregeling duidelijker is voor de weggebruikers 
daarmee verbetert de verkeersveiligheid op de Wislaan. 

 

 

 


