
Raadsvoorstel definitieve knip, zaaknummer BB21.00161, voorstelnummer RAAD210043


Vereniging De 9 Nessen,

27 april 2021


Na lezing van het raadsvoorstel zijn er een aantal punten die onduidelijk zijn of ons inziens ontbre-
ken.


1. 	 Er ontbreekt een gefaseerd totaalplan voor een nieuwe verkeersstructuur waarin de knip 	
	 een onderdeel is en waarin gekeken wordt naar neveneffecten en de gewenste veilige eind	
	 situatie voor het gehele gebied voor wandelaar, fietser, gemotoriseerd bestemmingsver	 	
	 keer en doorkruisend niet-bestemmingsverkeer.


2. 	 Er ontbreekt een begroting voor dit totaalplan.

3. 	 Er ontbreekt een budget voor compenserende maatregelen om ook op korte termijn de 

	 gevolgen van de verandering van het verloop van het verkeer en de verkeersbelasting te 	
	 kunnen uitvoeren; hierbij gaat het onder andere om de volgende compenserende 

	 maatregelen:


- herinrichting Churchilllaan (verleggen rijbaan gemotoriseerd verkeer, snelheidsremmende 
maatregelen, aanleg gescheiden fietspad); de verkeersintensiteit zal immers meer dan ver-
dubbelen op de Churchilllaan als gevolg van de situering van de knip, naast al het bouw-
verkeer in beide richtingen;


	 - afsluiten Zuidlaan voor gemotoriseerd verkeer (m.u.v. bestemmingsverkeer) ter

	 voorkoming van sluipverkeer;

	 - verkeersveilige aansluiting Landweg, vooral voor langzaam verkeer zoals fietsers, bijv. 		
	 d.m.v. een rotonde.

4. 	 De uitvoering van de knip op het Molenweidtje is gepland in 2024. 

	 4.1 Momenteel wordt het Molenweidtje tijdelijk heringericht, met een fietspad aan de oost-
	 kant zodat fietsers met bestemming Europese School moeten oversteken, net als de 	 	    
	 Kiss&Ride-parkeerplaatsen, terwijl er (bouw)verkeer in 2 richtingen plaatsvindt. Ons inziens 
	 is dit vragen om gevaarlijke situaties.


4.2 Hoe wordt het bouwverkeer in de tussentijd geregeld als het gaat om de veiligheid van 
m.n. fietsers op de Churchilllaan? 

4.3 Hetzelfde geldt voor het extra (fiets)verkeer na opening van de De Beeck vanaf 2022. 
4.4 Er wordt gesproken over een ‘fietsbeleidsplan’. Dat willen we graag zien.

4.5 Het Molenweidtje wordt “een centrale as”, en wordt “definitief ingericht als de meeste 
locaties tot uitvoering” zijn gekomen’. Wij willen hier graag het ontwerp zien.


5. 	 In de bijlagen is ook een tekening van Rho-adviseurs opgenomen gedateerd 16-04-2021 	
	 met als titel ‘Herinrichting Molenweidtje’. Hierin staat ‘Indicatieve ontsluiting park De 	 	
	 Beeck’ die wordt aangesloten op het Molenweidtje. Dit is in tegenspraak met het 

	 uitgangspunt dat de toekomstige woningbouw op het BSV-terrein wordt ontsloten via de 	
	 Kerkedijk (pagina 2), zoals dit ook gebruikt is in de verkeersmodellen en de verkeersaan		



	 tallen. Deze tekening 	graag aanpassen zodat dit in overeenstemming is met het voorstel 	
	 zoals geschreven en dat als basis heeft gediend op de berekeningen en de presentatie aan 
	 de bewoners.

6. 	 In het raadsvoorstel wordt gesproken over de verkeersveiligheid bij de Europese School 	
	 en op het Molenweidtje. Wat ontbreekt is dat er ook grote zorgen over de verkeersveilig		
	 heid zijn bij de inwoners van de Negen Nessen aan de zijde van de Churchilllaan, onder 		
	 anderen bij de ouders van schoolgaande kinderen en oudere inwoners.
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