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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

Het éénrichtingverkeer op de Laan 1940-1945 in noordelijke richting, zorgt voor 
nog meer verkeersdruk op de Nico Bergsteinweg. Niet alleen verkeer van de 
Rozensingel via de Nijverheidsweg, maar ook het verkeer vanaf de Magnolisingel 
zal de Nico Bergsteijnweg kiezen om de wijk te verlaten. Een stukje Nico 
Bergsteijnweg dat smal is en waar aan twee kanten geparkeerd wordt. In de 
oplegger wordt niet genoemd met hoeveel bewegingen de druk op de Nico 
Bergsteijnweg en het noordelijke (oost-west) deel van de Laan 1940-1945 
toeneemt. Is hier onderzoek naar gedaan?

Veranderende verkeersstromen staan aangegeven op pagina 5 Oplegger 
verkeersonderzoek Europaweg-Stationsweg West. Hieruit blijkt geen significante 
toename op de Nico Bergsteijnweg (tussen Laan 1940-1945-Kersentuin). Verkeer 
richting het zuiden en westen maakt gebruik van de Nijverheidsweg-Nico 
Bergsteijnweg. 

Wordt er bij de herinrichting van de Nico Bergsteijnweg rekening gehouden met 
deze mogelijke toename?

Er is geen sprake van significante toename veroorzaakt door het uitvoeren van de 
voorkeursvariant. 

Worden de aanwonenden van Laan 1940-1945 (oost-west deel) en de Nico 
Bergsteijnweg ook betrokken bij deze verkeerswijziging?

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.


