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Beste leden en duoburgerleden,
Op 25 juli heeft u een brief ontvangen (U17-011137) waarin uitleg werd gegeven over het uitblijven van de aanleg van de
toegezegde voetgangersoversteek op de Van Konijnenburgweg ter hoogte van het Wagenpleintje. Hierop zijn schríftelijke
reacties binnengekomen van LL en VVD. Wij veronderstellen die bij u bekend.
Alhoewel wij van mening zijn dat een definitieve oplossing niet los gezien kan worden van de verkeerssituatie in en rond
de binnenstad, en in het bijzonder de verkeersdruk op het traject Auvergnestraat I Glymesstraat I Boutershemstraat I Van
Konijnenburgweg, is besloten om in het kader van de verkeersveiligheid een tijdelijke oversteekvoorziening te realiseren.
Deze oversteek komt te liggen aan de zijde van Autoschadebedrijf Hoppenbrouwers ter plaatse van het voorsorteervak
richting het Wagenpleintje. Hierdoor wordt linksafslaand verkeer richting De Zeeland komende vanuit de binnenstad niet
gehinderd en extra stagnatie op dit wegvak voorkomen.
De locatie voor de tijdelijke voorziening is niet optimaal omdat aansluitende voetgangersvoorzieningen op het terrein van
de woonboulevard/De Zeeland ontbreken. In overleg met de eigenaar zal gekeken worden hoe dit (tijdelijk) kan worden
verbeterd, waarbij ook aandacht moet zijn voor het voorkomen van tegen de rijrichting uitrijdende (vracht)wagens richting
de Van Konijnenburgweg.
Voordat tot een definitieve oplossing wordt overgegaan zal gekeken worden hoe de tijdelijke oplossing functioneert en
wat de uitkomst van het verkeersonderzoek oplevert. De planning is om de tijdelijke voorziening direct na de bouwvak
2017/begin september te realiseren.
Wij verwachten hiermee u voldoende te hebben geïnformeerd en hiermee tevens de brieven van de fracties LL en VVD
te hebben beantwoord.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer R. Van de Borght, adviseur Verkeer S Parkeren
R.VanDerBorqht@berqenopzoom.nl, telefoonnummer 0164-27 7459. De heer Van der Borght is vanaf dinsdag 8
augustus bereikbaar.
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