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Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen

 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij

 Gebruikt u a.u.b. voor ieder onderwerp  een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen 

opslaan

Vraag Antwoord

De alinea over maatschappelijke participatie is nogal cryptisch geformuleerd. “Het 
participatieproces zal bestaan uit het informeren van de omgeving over het 
project, dit omdat de ruimtelijke mogelijkheden binnen het plangebied beperkt zijn 
om veranderingen aan te brengen.” 

In hoeverre is er dan nog ruimte voor inspraak door omwonenden? 

Het participatieproces zal bestaan uit het informeren van de omgeving over het project, 
De mogelijkheden tot participatie en het aanbrengen van veranderingen zijn beperkt,  
gelet op de ruimtelijke mogelijkheden binnen het plangebied en verkeerstechnische en 
verkeersveilige oplossingen beperkt. De variant van eenrichtingsverkeer op Laan 1940-
1945, is mede gebaseerd op de  input gegeven door bewoners tijdens de 
veiligheidsavonden. 

Een participatietraject is alleen zinvol als er onderdelen aanwezig zijn waarop gestuurd 
kan worden en veranderingen kunnen worden aangebracht. Dit is in dit project niet het 
geval. Via de reguliere procedure van het verkeersbesluit (recht op bezwaar) is de 
mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen is gewaarborgd. Daarbij opgemerkt dat het 
treffen van een verkeersmaatregel, waar in dit geval verkeerstromen door veranderen, 
als een normale maatschappelijke ontwikkeling moet worden beschouwd, waarmee een 
ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor 
rekening van deze betrokkenen dient te blijven.

In hoeverre is er überhaupt nog sprake van een volwaardig participatietraject? Zie antwoord hierboven. 

“De variant van eenrichtingsverkeer op Laan 1940-1945, is deels ingegeven vanuit 
input gegeven door bewoners tijdens de veiligheidsavonden.” 

Wat wordt er bedoeld met ‘deels ingegeven’? 

Deels ingegeven, heeft betrekking op het onderzoek, van verkeersstromen waaronder 
fietsers en automobilisten in combinatie met de suggestie gegeven op de 
bewonersavond om eenrichtingsverkeer in te stellen op Laan 1940-1945. Deels 
ingegeven heeft geen betrekking op de totale aantallen gegeven ideeën tijdens de 
veiligheidsavonden.  

Welk deel van de bewonerssuggesties tijdens de veiligheidsavonden is dan NIET 
meegenomen?

Zie antwoord hierboven.

Onze wens is om ook een variant E te onderzoeken, waarbij er een rotonde wordt Deze variant is onderzocht en ruimtelijk niet inpasbaar. Daarnaast blijft het 
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geplaatst, Laan 40-45 in beide richtingen open is voor gemotoriseerd verkeer en 
fietsers IN de voorrang. 

verkeersveiligheidsprobleem met fietsers op Laan 1940-1945 bestaan. 

Onze bedenking bij voorkeursvariant B is dat het instellen van eenrichtingsverkeer 
tot gevolg heeft dat:

1. Het korte stuk tussen de Wartburg en de Nico Bergsteijnweg nog drukker wordt 
en dat afslaand gemotoriseerd verkeer vanaf de Laan 40-45 naar links richting 
de Stationsweg het fietsverkeer naar De Wartburg doorkruist – dat is zeer 
gevaarlijk. 

2. De Nijverheidsweg niet optimaal als wijkontsluiting HGW richting het westen en 
het zuiden kan worden benut. 

3. De Rozensingel de facto de enige logische en daarmee drukste ontsluiting van 
de complete wijk HGW wordt. 

De varianten zorgen niet voor overschrijdingen van de verkeersintensiteitsnormen. De 
Nijverheidsweg blijft functioneren als westelijke ontsluiting van de wijk Het Groene 
Woud. 


