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Onderwerp BigGym Badhuisstraat
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Schriftelijke vraag

Vorige week heeft BigGym aan de Badhuisstraat haar deuren geopend. Het is inderdaad Big met een

enorme sportzaal en een enorme nieuwe parkeerplaats. Het zou zomaar een heel groot succes

kunnen worden.

Dat vereist natuurlijk wet dat de bereikbaarheid optimaat is en op dat punt maken wij ons zorgen.

De Badhuisstraat is at vele jaren vottedig aan gort gereden en met de komst van de BigGym zat het

gebruik van deze straat aanzienlijk toenemen. Het gebruik van de Badhuisstraat door o.a. fietsers,

scootmobieten en mensen met een roltator is op zich a[ een sport waarvoor je bloed,zweet en

tranen moeten ondergaan. En om veilig met de auto door de Badhuisstraat te rijden moet je

stapvoets rijden of moet je een SUV hebben met dubbete vering... Een medewerkster van de

BigGym vertelde ons vandaag dat ze bijna van haar scooter was gevatten toen ze naar haar werk

ging via de Badhuisstraat!

Hoe dan ook. De Badhuisstraat krijgt de komende tijd absotuut veel meer verkeer te verwerken en

dat vereist dat er op zijn minst gezorgd gaat worden dat de bestrating in de Badhuisstraat op orde

wordt gebracht! Dat is overigens ook noodzaketijk om de trittingen in de woningen door het

wegverkeer ter verminderen. De trillingen van het treinverkeer is van een andere orde.

Door de aanteg van de parkeerptaats bij BigGym is nu ook het kteine bruggetje aan de overkant veel

meer in het zicht komen te liggen en dus zal ook van dat bruggetje vee[ meer gebruik worden

gemaakt door fietsers en voetgangers. Wij zouden graag zien dat ook het onderhoud en beheer van

dat bruggetje op orde wordt gebracht en tevens de bestrating er om heen wordt herstetd.

Wij hebben de votgende vragen:

L Bent u blij met de komst van de BigGym aan de Badhuisstraat, waarom?

2. Hoe kijkt u aan tegen de bereikbaarheid van de BigGym?

3. Vindt u dat de Badhuisstraat in de huidige staat voldoende geschikt is voor de toenemende

verkeersdrukte, waarom?

4. Wanneer gaat u de bestrating in de Badhuisstraat op orde brengen?



5. Wanneer gaat u het bruggetje aan de Westz¡jde van het parkeerterrein BigGym op orde

brengen?

Met vriendetijke groet,

Ton Schijvenaars

Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Zoals voor vele panden geldt is langdurige leegstand geen stimulator om
verpaupering en vervalte voorkomen. Een nieuwe invulling van een dergelijk
gebouw zien wij daarom als een positief iets. De komst van BigGym is passend in

het bestemmingsplan en de consequenties, zoals o.a. het parkeren, daarvan zijn
vooraf getoetst.

2. De bereikbaarheid van de BigGym en de huidige staat van de straat is voldoende
geschikt.

3. De Badhuisstraat staat overigens als reconstructie gepland voor 2018. De toename
van de verkeersbewegingen als gevolg van de BigGym is relatief en maakt een
eerdere reconstructie niet noodzakelijk. Onveilige situaties (zoals gaten in de weg)
kunnen uiteraard gemeld worden zodat die direct verholpen kunnen worden.

4. Zie vraag 3

5. De brug blijft afgesloten totdat alles met betrekking tot (doorgaand) verkeer over de
brug en aansluitend particulier terrein goed geregeld is.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

e n Burge en wethouders,

Wethouder Bereikbaarheid en Mobiliteit


