
De fractie heeft de volgende vragen:

Op  1  maart  2018  is  door  de  raad  een  motie  ‘Integraal  Verkeersplan  Nieuwstraat’ 
aangenomen.
De  fractie  Wezenbeek  is  benieuwd  naar  de  stand  van  zaken,  te  meer  omdat  de 
verkeerssituatie in de Nieuwstraat er niet beter op wordt; bewoners kunnen zelf nauwelijks 
nog parkeren in hun eigen straat en bij onlangs gehouden evenementen lagen de fietsen in 
de heggen.

De fractie Wezenbeek heeft de navolgende vragen:

1. Wanneer komt het “integrale verkeersplan” van Goudappel Coffeng inzake de Nieuwstraat 
beschikbaar?

2. Welke maatregelen gaat het college nemen om de leefbaarheid in de Nieuwstraat te 
waarborgen en op welke termijn?

3. Er zijn inmiddels minimaal 7 parkeerplaatsen vervallen in de Nieuwstraat ivm bouw 
bioscoop en ook achter de schouwburg zijn er minimaal 7 vervallen. 

4. Hoe en wanneer worden de bewoners hiervoor gecompenseerd?

5. Wanneer komen de maatregelen tot stand om de doorstroming bij de parkeergarage te 
versnellen?

6. Welke maatregelen worden er genomen om fietsparkeren bij evenementen te 
voorkomen?

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Zodra financiële dekking is gevonden zullen wij de Raad het plan inclusief 
financieringsvoorstel toesturen. 



2. We zijn voornemens een aantrekkelijk inrichtingsplan te maken voor de Nieuwstraat, een 
keermogelijkheid aan te leggen en de doorstroming in de straat te versnellen door 
kentekenherkenning bij de parkeergarage. 

3/4. De bewoners van de Nieuwstraat met een parkeervergunning hebben een parkeerrecht 
voor de gehele sector 1. In deze sector is nog voldoende ruimte om te parkeren. Ondanks 
het feit dat er voldoende parkeergelegenheid in sector 1 is , zijn we wel met de bioscoop aan 
het verkennen wat de mogelijkheden zijn om de bewoners van de Nieuwstraat tegemoet te 
komen. 

5. Zodra duidelijkheid is over de financiële dekking, zullen we de maatregelen kunnen 
nemen. 

6. Wij zijn er juist een groot voorstander van dat mensen met de fiets naar de binnenstad 
komen. We stimuleren dan het gebruik van de gratis fietsenstallingen in het centrum 
bijvoorbeeld door het verlengen van de openingstijden.

Met vriendelijke groet,
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