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Tegen het verkeer in

Geacht raadslid,
U heeft ons college op grond van artikel 50 van het Reglement van Orde
schriftelijke vragen gesteld inzake Tegen het verkeer in. In deze brief geven wij
u antwoord op de door u gestelde vragen.
Vraag 1: Is het college er van op de hoogte dat op dit stuk Navolaan
gemotoriseerd verkeer regelmatig tegen het verkeer inrijdt?

Antwoord: Hiervan zijn wij op de hoogte
Vraag 2: Heeft het college hier een verklaring voor?

Antwoord: Enerzijds heeft het te maken met de onbekendheid van de situatie en
anderzijds met het gedrog van de automobilisten.
Vraag 3: Vindt het college dat de routering in het centrum goed wordt
aangegeven?

Antwoord: Door middel von bebording ter plaatse wordt duidelijk aangegeven
wat de routering voor het autoverkeer en fietsverkeer in het centrum is.
Daarnaast is door middel van uitgebreide communicatie aandacht gegeven aan
de veranderingen van de verkeerssituatie (persberichten, nieuwsberichten,
website gemeente/centrumvernieuwing, social berichten etc).
Vraag 4: Kan het college aangeven waarom gekozen is voor
éénrichtingsverkeer vanaf de Continentenlaan richting de Europalaan en niet
andersom?

Antwoord: Deze rijrichting is in overleg met de ondernemers bewust gekozen
voor een vlotte bereikbaarheid van het centrum voor het (winkelend) publiek
vanuit noordelijke richting. Vanuit de zuidelijke richting wordt de rijrichting
daarom ook straks vanaf de Beneluxlaan richting de Europalaon.
Vraag S: Vindt het college de huidige inrit en uitrit van het Geert Teisplein een
gewenste situatie?
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Antwoord: Ja, door de uitrit in de andere hoek van het plein aan te brengen kan
het verkeer direct naar de nieuwe voorrangskruising worden geleid in plaats
von door het Centrum heen. Hiermee wordt onnodig verkeer door het centrum
voorkomen.
Vraag 6: Zijn er plannen om duidelijker aan te geven waar automobilisten deze
~dI keci plddis moeten vem laten?
Antwoord: Op het plein zullen wij duidelijk aangeven waarde uitrit zich
bevindt.
Om meer bekendheid te geven aan de nieuwe verkeerssituatie, gaan wij een
kaart maken waarop de nieuwe verkeerssituatie staat aangegeven met de
parkeerplaatsen, de parkeerduur per locatie, de parkeerplaatsen voor minder
voliden en de parkeerplaatsen voor elektrisch laden. Deze kaart zal in verkleinde
vorm in het centrum ter beschikking worden gesteld om uit te delen aan de
bezoekers van het centrum. Tevens zal deze kaart door middel van een
nieuwsbrief, de website vui; de gemeente en Ceiitruirive;i;ieuwing ei, unie
social media kanalen gecommuniceerd worden.
Met vriendelijke groet,
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