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Geachte heer/mevrouw,
In de periode van 11 augustus t/m 2 september zijn snelheidsmetingen verricht op de Parnassialaan.
Deze metingen vloeiden voort uit de toezegging op de bewonersavond van 11 juni jl. daarnaar
onderzoek te doen. Uit de metingen blijkt dat een landelijk gehanteerde verkeerskundige norm
(term: V85) voor buurtwegen als de Parnassialaan niet wordt overschreden. Dit geldt eveneens voor
de gemiddelde snelheid van alle gemotoriseerde verkeerssoorten. Op de Parnassialaan worden
vooralsnog dan ook geen snelheidsremmende maatregelen genomen.
De V85 is een bepaalde snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden. De
‘V85-norm’ voor buurtwegen als de Parnassialaan is een snelheid van max. 40 km/u. Bij de metingen
is de V85 voor de Parnassialaan uitgekomen op 38 (uitleg:85% van al het gemotoriseerd verkeer op
de Parnassialaan rijdt dus niet harder dan 38 km/u).
Als de gemiddeld gemeten snelheid als uitgangspunt wordt genomen, dan blijkt dat slechts in een
enkel geval de 30 km/u wordt overschreden. Hierbij speelt mee dat de Parnassialaan nog als
bouwweg is ingericht. Het discomfort van aanwezige kuilen en hobbels zorgt tevens voor de gemeten
gematigde snelheden. Zowel de uitkomsten van de verkeerskundige norm (V85) als de gemiddeld
gemeten snelheid zijn in de bij deze brief gevoegde grafiek weergegeven.
Zolang de Parnassialaan nog een bouwstraat is en de snelheidsmetingen daartoe ook geen
aanleiding geven, worden vooralsnog geen maatregelen voorgesteld. In de eindsituatie zal de wijk
volgens de eisen van ‘Duurzaam Veilig’ ingericht zijn. Op een geasfalteerde Parnassialaan zullen dan
zeker snelheidsremmende maatregelen worden aangebracht. Te zijner tijd zult u daarover worden
geïnformeerd.
Voor meer informatie verwijzen wij ook naar de antwoorden op de op de bewonersavond van 11 juni
2014 gestelde vragen. Deze zijn op de website www.lelystad.nl/warande gepubliceerd.
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