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Uw brief van 14 november 2017
T oegangsregeling V oetgangersgebieden
Geachte leden van de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen,
Mijn excuses allereerst voor de late schriftelijke beantwoording van uw brief van 14
november 2017. Mondeling heeft uw voorzitter al wel op 28 november jl. met onze
gebiedsmanager van het stadsdeel centrum een verhelderend gesprek gevoerd.
Hierbij is u toegezegd dat we de benodigde financiën zullen zoeken om uw wens
voor een onderzoek naar draagvlak voor verkeersbeperkende maatregelen op te
nemen in het MeerJarenGebiedsProgramma (MJGP) 2019.
Intussen heeft uw wijkraad een concept verkeersvisie gemaakt en gepubliceerd en
organiseert u op 14 en 15 februari hierover gespreksavonden in de wijk. We
waarderen uw inspanningen zeer en zullen de uitkomsten graag gebruiken als
onderlegger voor het uit te voeren onderzoek.
Wanneer (delen van) Vijfhoek, Raaks of Doelen autoluw worden dan wordt
daarvoor aangesloten bij de bestaande regels die zijn vastgelegd in de
Toegangsregeling Voetgangersgebieden. De regeling heeft u inmiddels al van ons
ontvangen.
De gemeente vindt verkeersveiligheid belangrijk en zal binnen redelijke marges
verbeteringen altijd meenemen met het onderhoudswerk. Wanneer een verbetering
echter een herprofilering met hoge kosten tot gevolg heeft dan kan dit niet meer uit
onderhoudsbudget alleen worden gefinancierd. Dan zouden er in andere gebieden
knelpunten kunnen ontstaan. Wegen die onvoldoende of te laat onderhoud krijgen
kunnen immers ook een veiligheidsrisico’s gaan vormen. Voor grote
herprofileringen is daarom aanvullend budget nodig. Dergelijke aanvullende
budgetten kunnen worden verkregen door deze wensen op te voeren in het MJGP.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Cora-Yfke Sikkema
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