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Het college
De raad
maandag 2 juni 2019
schriftelijke vragen D66 ex. artikel 34 Verordening Raadswerk over
verkeersoverlast Biezenkamp

In een brief van 27 mei 2019, stelt de fractie van de D66 een aantal vragen over de
verkeersoverlast in de Biezenkamp (te hard, te vaak en te veel).
Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de aanleiding en de bijbehorende
antwoorden.
Vraag: Wanneer heeft dit onderzoek (naar de problemen en mogelijke oplossingen)
plaatsgevonden en wanneer deelt u de resultaten met de raad?
Antwoord: Er is gekozen voor een andere werkwijze; het door genoemde kenniscentrum
Shared Space heeft niet op onze aanvraag gereageerd. Bovendien was de urgentie voor het
inschakelen van externe expertise in onze ogen afgenomen. De (vele) meldingen die wij de
afgelopen periode van bewoners, winkeliers en gebruikers van de Biezenkamp hebben
ontvangen geven een goed beeld van de sterke en zwakke kanten van de openbare ruimte
in de Biezenkamp. Aan de hand daarvan is een maatregelenpakket opgesteld. Dit pakket is
de afgelopen weken met diverse stakeholders besproken. Daarbij moet u denken aan
vertegenwoordigers van bewonerscommissies, de winkeliersvereniging, pakketbezorgers, de
grotere supermarkten, Fietsersbond en SMBL etc.
Het voorgestelde maatregelenpakket kan op draagvlak rekenen. Op korte termijn willen wij
tot uitvoering overgaan. Dit maatregelenpakket treft u als bijlage aan.
Vraag: Mocht dit onderzoek niet hebben plaatsgevonden, waarom dan niet en welk
alternatief heeft u om genoemde problemen en mogelijke oplossingen op een rij te krijgen en
wanneer deelt u die met de raad?
Antwoord: In aanvulling op het gestelde onder 1 delen wij u mee dat een (extern)
onderzoek naar onze mening geen meerwaarde heeft. Wij menen een duidelijk beeld te
hebben van (alle) onderwerpen waarover belanghebbenden niet of minder tevreden zijn.
Het maatregelenpakket is hierop afgestemd. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niet voor
alle genoemde knelpunten een oplossing gevonden kan worden die op ieders instemming
kan rekenen. Doordat de openbare ruimte in de Biezenkamp een schakel vormt in de
hoofdfietsroute Burg. De Beafortweg enerzijds en de Asschatterweg anderzijds, kan
doorgaand (brom)fietsverkeer alleen effectief worden geweerd door het aanbrengen van
fysieke barrières. Omdat ook daar (grote) bezwaren aan kleven is hier niet voor gekozen.
De insteek is nu het beheersbaar houden van de overlast.
Vraag: Wanneer wilt u de door u gewenste oplossingen voor deze problemen aan de raad
presenteren?

Antwoord: Hieraan menen wij bij deze te hebben voldaan.
Vraag: Hoe betrekt u de bewoners en andere betrokkenen (die deze overlast dagelijks
ervaren) bij het opstellen van oplossingen?
Antwoord: De maatregelen die wij als oplossing in gedachten hadden zijn breed gedeeld
met diverse stakeholders. Ondanks het feit dat de meningen over sommige maatregelen niet
eensluidend zijn, menen wij dat er voldoende draagvlak is om deze tot uitvoering te brengen.
Op grond van de ervaringen met deze maatregelen kan alsnog worden overwogen om
aanvullende maatregelen te nemen. Maar we willen nu eerst aan de slag met de ‘1e tranche’.
De tijd zal leren of dit voldoende is om het verblijfsklimaat in de Biezenkamp te verbeteren.
De bewoners (en andere belanghebbenden) worden geïnformeerd via een nieuwsbrief.
Deze treft u als bijlage aan.
Wij vertrouwen er op u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
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