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03 maart 2020
Schriftelijk te beantwoorden
Karin Regenboog en Roy Luca (Seyst.nu)
Terugdraaien verkeersmaatregelen centrum

Seyst.nu wenst ten aanzien van ‘De Verkeersmaatregelen’ de volgende schriftelijke vragen aan het
college te stellen:
Onder verwijzing naar het Raadsvoorstel Evaluatie Centrumvisie (19RV061), het daarbij aangenomen
amendement (alinea’s 5 en 7 van de toelichting in het bijzonder) en de in dat kader (aan Roy Luca)
gedane mondelinge toezeggingen tijdens de betreffende raadsvergadering van 10 december jl. (zoals
opgenomen in het audio verslag), stelt Seyst.nu - mede op grond van vragen vanuit het
Lyceumkwartier en het Wilhelminapark - de volgende vragen:
1.

Wat is de status van het terugdraaien van het eenrichtingsverkeer thans geldend voor de
Lyceumlaan en de Prof. Lorentzlaan?
Reactie:
Deze wegen maken onderdeel uit van de wijkverkeersplannen voor de Wilhelminaparkbuurt en het
Lyceumkwartier. Voor dit project is eind februari een plan van aanpak gereed. Daarna kan dit project
in maart 2020 starten. Of, en zo ja welke, verkeersmaatregelen er genomen zullen worden is
uiteraard afhankelijk van het proces met betrekking tot de inspraak van bewoners en andere
betrokkenen. De uitkomst (advies) van dit proces en de eventueel hieruit volgende
verkeersmaatregelen wordt aan het bestuur ter besluitvorming voorgelegd.

2. Hoe verloopt het overleg met de betrokkenen over deze aanpassingen?
Reactie:
Een kennismakingsgesprek met het bewonersplatform Lyceumkwartier en Wilhelmina parkbuurt heeft
respectievelijk op 20 januari en 10 februari jongstleden plaatsgevonden. De inhoudelijke gesprekken
met betrekking tot de wijkverkeersplannen starten in maart 2020.

3.

Hoe verloopt het overleg met de betrokkenen over de wijze waarop in het centrum en in de
betrokken wijken een goede balans gevonden kan worden tussen veiligheid, leefbaarheid en
bereikbaarheid?
Reactie:
De inhoudelijke gesprekken met betrekking tot de wijkverkeersplannen waar de onderwerpen
veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid worden behandeld starten in maart 2020.

4.

Kunnen er binnenkort (overige) aanpassingen van verkeersmaatregelen die gelden in de aan het
centrum grenzende wijken verwacht worden?

Reactie:
Of, en zo ja welke, aanpassingen van verkeersmaatregelen in de aan het centrum grenzende wijken
er genomen zullen worden is uiteraard afhankelijk van het proces met betrekking tot de inspraak van
bewoners en andere betrokkenen. De uitkomst (advies) van dit proces en de eventueel hieruit
volgende verkeersmaatregelen wordt aan het bestuur ter besluitvorming voorgelegd. Indien tijdens dit
proces blijkt dat (simpele)aanpassingen van verkeersmaatregelen geen negatief gevolg heeft voor alle
betrokken kan dit vooruitlopend aan het definitief advies worden geëffectueerd.

