
Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen Delft 

 

Aan: Het College van burgemeester en wethouders 

t.a.v. mw. M. Huijsmans, wethouder Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Dienstverlening  

 

Onderwerp: Herinrichting Oude Langendijk “De Rode Loper” 

Kortgeleden werd het bestuur van de SSBO, het samenwerkingsverband van bonden van ouderen in 

Delft, geattendeerd op de plan van de herinrichting van de Oude Langedijk en de daarbij toe te 

passen ‘shared space’. Daarbij wordt in principe geen duidelijke scheiding aangehouden tussen de 

verschillende verkeersstromen en dienen de verkeersdeelnemers in onderlinge interactie de 

verkeersveiligheid te realiseren. Hierbij wordt er – ons inziens ten onrechte – van uit gegaan dat alle 

verkeersdeelnemers een min of meer gelijk niveau van reactievermogen hebben. Dit is in de praktijk 

natuurlijk niet het geval. Voor oudere en minder valide verkeersdeelnemers is ‘shared space’ dan ook 

een flink probleem.  

De gemeente is hiervan op de hoogte. Zij heeft in 2017 onderzoek hiernaar gedaan. De SSBO heeft 

aan dit onderzoek meegedaan. De resultaten zijn vastgelegd in het rapport “Delft: een toegankelijke 

stad voor alle inwoners”. In de aanbevelingen staat o.a.: 1) Als in een verkeerssituatie een shared 

space wordt overwogen, dan nemen de ontwikkelaars in het ontwerp van de shared space het 

gebruik door kwetsbare mensen mee, 2) Duidelijk onderscheid en afscheiding tussen verschillende 

functies: berm-stoep-fietspad-autoweg door middel van kleurgebruik en wegonderscheiding. 

Het ziet er naar uit dat er bij het ontwerp voor De Rode Loper weinig tot niets is gedaan met deze 

aanbevelingen. 

Het beleidsproces is al vergevorderd, maar de SSBO hoopt dat er toch nog eens naar het ontwerp 

wordt gekeken vanuit de destijds vanuit de oudere en mindervalide verkeersdeelnemers naar voren 

gebrachte aanbevelingen. Ten slotte is het spreekwoord: Beter ten halve gekeerd, dan ten hele 

gedwaald.     

Met vriendelijke groet, namens 

Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen SSBO Delft 

P.C.M. Duijndam, voorzitter 

C.j. van Wijk, secretaris  

Tel: 06-14 12 30 46 


