Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 12 februari 2011
Aan de voorzitter van de raad.
Vragenstellers: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Verkeerssituatie Cothen/stand van zaken
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) De wethouder heeft tijdens de voorbespreking van 1 juni 2010 toegezegd met
omwonenden en betrokkenen een plan van aanpak op te stellen. Vervolgens zouden
er aan het eind van dit jaar concrete oplossingsrichtingen aan de raad worden
voorgelegd. Tot op heden is het echter oorverdovend stil…
- Wat is er het afgelopen half jaar gebeurd met betrekking tot dit dossier?
- Wat is de reden waardoor er vertraging is opgetreden?
- Is er inmiddels met de omwonenden en betrokkenen (waaronder winkeliers en
leden van werk- en meedenkgroepen) een plan van aanpak gemaakt wat op breed
draagvlak kan rekenen?
- Wanneer kan de raad zich buigen over concrete oplossingsrichtingen?
- Is het gereserveerde bedrag van ad € 500.000 voldoende om tot afdoende
verkeersmaatregelen te komen?
- Aan welke oplossingsrichtingen wordt momenteel gedacht? Kunt u een tipje van
de sluier oplichten? Wordt er alleen gekeken naar de Dorpsstraat en de Willem
Alexanderweg of komt de Kerkweg ook in de plannen voor?
Toelichting:
In de raadsvergadering van 30 maart 2010 diende de PCG het verzoek in om de
verkeerssituatie Cothen te agenderen voor een voorbespreking. Aanleiding was de op 23
februari 2010 gehouden huiskamerbijeenkomst bij de familie Van der Peijl aan de
Dorpsstraat in Cothen. Hier kwamen betrokken burgers, ondernemers, bewoners van het
beschermd dorpsgezicht en vertegenwoordigers van alle politieke partijen bijeen om met
elkaar te praten over de zorgen die veel mensen hebben met betrekking tot de verkeerssituatie
in het dorp als de bouwplannen in de Zuidoosthoek, het Stookerterrein en De Kamp zijn
gerealiseerd.
De gemeenteraad stemde met het verzoek in en de bespreking vond plaats op 1 juni 2010.
Voor deze bijeenkomst waren ook de volgende betrokkenen uitgenodigd: de heer Donker en
andere leden van de Verkeerswerkgroep De Kamp Cothen, de leden van de Meedenkgroep
De Kamp en de leden van de Verkeersgroep Cothen-De Kamp. Ook was de
verkeersdeskundige van het verkeerskundig bureau Megaborn aanwezig om een korte
toelichting te geven op het rapport dat eerder is uitgebracht over de verkeer- en
parkeerproblematiek Cothen n.a.v. woningbouwplan De Kamp. De uitkomst van deze
voorbespreking stelde lang niet iedereen tevreden. Iedereen is het er over eens dat er wat
moet gebeuren, maar over de oplossingsrichting bestaan meningsverschillen. Ook is het de
vraag of de gereserveerde € 500.000 voldoende is om goede maatregelen te treffen. De
wethouder zegde toe dat er met de omwonenden een plan van aanpak zal worden gemaakt en

dat er aan het eind van dit jaar concrete oplossingsrichtingen aan de raad worden voorgelegd.
Met direct omwonenden en winkeliers zal gesproken worden. Ook werd aangegeven dat de
werk- en meedenkgroepen bij de oplossingsrichting betrokken zouden worden.
Inmiddels is het half februari 2011… Er zijn nog geen oplossingsrichtingen aan de raad
voorgelegd en de verkeerswerkgroep De Kamp Cothen is nog nergens bij betrokken geweest.
Tijd om aan de bel te trekken en voorzichtig te vragen hoe het zit…
Hans Marchal/PCG

