Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 29 januari 2011
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Vervolgvragen Doorns verkeersinfarct/doemscenario voor Dorpsstraat
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) De geschetste ontwikkelingen in het centrum van Doorn zijn volgens het uitgelekte
advies van het ‘Verkeersberaad Utrechtse Heuvelrug’ ingrijpend. Gaat het college
naar aanleiding van het uitgelekte advies met het college van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug om tafel? Is er inmiddels misschien al over gesproken? Het gaat immers
ook ‘ons’ aan, de gevolgen van de ontwikkelingen zijn in Wijk ‘voelbaar’…
2) Voor de uitwerking van de regionale gebiedsvisie zijn de gemeenten uit Zuidoost
Utrecht met elkaar en de provincie in gesprek over de verkeersproblemen en
mogelijke oplossingen. Hoe verlopen de gesprekken en zit er ‘vaart’ in? Welke
mogelijke oplossingen liggen er op tafel? Zijn er al concrete opties te noemen?
Kortom, wat is er de afgelopen tijd gewisseld tussen de gemeenten en de provincie en
hoe voortvarend verloopt het proces?
3) Het college geeft aan dat de aanleg van nieuwe verbindingswegen moeilijk is
vanwege de kwetsbaarheid van het omliggend natuurgebied. Een netwerkstudie zal
duidelijk moeten maken wat de daadwerkelijke mogelijkheden zijn. Op welke termijn
wordt de netwerkstudie uitgevoerd? Als nieuwe verbindingswegen niet te realiseren
zijn zoals het college inschat, in welke oplossingsrichting moet dan gedacht worden
om de verkeersdrukte te verminderen? Is bijvoorbeeld het verbreden van bestaande
wegen een optie? Heeft u nog andere varianten ‘in petto’?
Toelichting:
Afgelopen vrijdag heeft de PCG-fractie kennis genomen van de antwoorden van de
wethouder op de eerder gestelde vragen. Het is een beantwoording op hoofdlijnen, waarbij
diverse aspecten buiten beschouwing zijn gelaten. Middels vervolgvragen wil de PCG-fractie
iets gedetailleerde informatie boven tafel krijgen. Ik wil het college niet voor de voeten
lopen, maar de PCG wil wel nadrukkelijk op de hoogte zijn en blijven van de
ontwikkelingen. Voor een toelichting op de problematiek verwijs ik u naar de vragen van 10
januari jl.
Hans Marchal/PCG

