Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2011-13
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 14 februari 2011
Steller vragen: Hans Marchal / PCG
Onderwerp: Verkeerssituatie Cothen / stand van zaken
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?
Antwoord: Er is besloten het onderzoek en de uitwerking van oplossingen in samenspraak
met omwonenden uit te laten voeren door een nieuw aan te stellen civiel technicus/
verkeerstechnicus. De procedure voor vervulling van de vacature is begin 2011 gestart. Het
beleid om minder externen in te huren wordt hiermee gestalte gegeven.
De start van het onderzoek hangt verder nauw samen met de ontwikkeling van De Kamp. Het
gereserveerde bedrag van € 500.000 wordt gefinancierd uit de grondexploitatie. De
ontwikkeling van De Kamp is vertraagd omdat een diepgaand onderzoek naar
bodemverontreiniging nodig was en het reeds opgestarte archeologisch onderzoek is
stilgelegd. Inmiddels is de verontreiniging in beeld gebracht en wordt gewerkt aan een
saneringsplan. Gepoogd wordt de uit te voeren sanering en het archeologisch onderzoek
parallel aan elkaar te laten lopen. Binnenkort wordt u geïnformeerd over de impact van de uit
te voeren sanering, die waarschijnlijk fors is.
De benodigde verkeersmaatregelen in het centrum van Cothen worden volgens de nieuwe
planning in de tweede helft van 2011 in beeld gebracht. Er wordt in brede zin naar het
verbeteren van de toegankelijkheid en veiligheid van de ontsluitingswegen in Cothen
gekeken. We zullen daarbij ook de verkeerssituatie op de Kerkweg meenemen.
Datum: 15 februari 2011
Jan Burger,
namens het college van Burgemeester en Wethouders

