
Schriftelijke vragen aan het college (ex art. 34 Verordening Raadswerk)

Onderwerp: verkeersoverlast op de Biezenkamp

Datum: 27 mei 2019 (afdoening in 30 dagen) 

De D66-fractie ontvangt steeds meer berichten dat de verkeersoverlast op de Biezenkamp te hard, te 

vaak en te veel is. Deze overlast bestaat uit:

 Brommers op het plein (verboden voor brommers)

 Auto’s van bezoekers die dicht bij de winkels, horeca of kinderopvang parkeren (verboden 

voor auto’s)

 Auto’s van bezoekers op zoek naar parkeerplaatsen aan de andere kant van het plein (route 

verboden voor auto’s)

 Leveranciers die niet de geëigende route naar de hun winkels nemen (verboden voor auto’s)

 Te vaak en te grote auto’s van leveranciers die winkels op het plein bevoorraden (niet 

verboden)

 Verwarring waar voetgangers, fietsers en auto’s mogen zijn.

Deze situatie leidt niet alleen tot overlast, voor bewoners, bezoekers en gebruikers van de 

Biezenkamp, maar tevens tot zeer gevaarlijke situaties voor de genoemde groepen waaronder ook 

de leerlingen van de basisscholen. 

Het college heeft  al eerder beloofd een onderzoek uit te voeren om de problemen en oplossingen 

hiervan in kaart te brengen. (zie Begroting 2019, blz 68 R3.1.1 ‘Second opinieonderzoek bij kenniscentrum 

Shared Space.’

Onze vragen zijn de volgende:

1. Wanneer heeft dit onderzoek plaats gevonden en wanneer deelt u de resultaten met de 

raad?

2. Mocht dit onderzoek niet hebben plaats gevonden, waarom dan niet en welk alternatief 

heeft u om de genoemde problemen en mogelijke oplossingen op een rij te krijgen en 

wanneer deelt u die met de raad?

3. Wanneer wilt u de door u gewenste oplossingen voor deze problemen aan de raad 

presenteren?

4. Hoe betrekt u de bewoners en andere betrokkenen (die deze overlast dagelijks ervaren) bij 

het opstellen van de oplossingen voor deze problemen?

Gelet op de toenemende overlast, zal het u ook duidelijk zijn dat de oplossingen zo snel mogelijk 

gerealiseerd moeten worden.

Met vriendelijke groet,

Jan Mülder, D66 raadslid


