Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 30 juni 2012
Aan de voorzitter van de raad.
Vragenstellers: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Informatieavond verkeersmaatregelen Cothen
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Op 14 juni jl. is er een informatieavond geweest over de voorstellen voor
verkeersmaatregelen in Cothen. Kan het college c.q. de verantwoordelijk wethouder
ons een impressie geven van de informatieavond? Ik hoorde dat er ontevredenheid
was en dat diverse burgers zich na afloop vertwijfeld afvroegen of ze wel serieus
worden genomen. Ook stond de zaal nog wel eens ‘op zijn kop’. Herkent het college
zich in deze ‘sfeertekening’? Hoe staat de avond op het netvlies van het college?
2) Op welke manier zijn de Verkeerswerkgroep De Kamp Cothen, de Meedenkgroep De
Kamp en de Verkeersgroep Cothen-De Kamp betrokken geweest bij de
gepresenteerde verkeersmaatregelen? Is er een beroep gedaan op hun inmiddels
jarenlange expertise? Is er ook teruggegrepen op de voorstellen die de werkgroepen in
de loop der jaren hebben gedaan?
3) Op de informatieavond schijnt de toezegging te zijn gedaan dat het vrachtverkeer niet
meer door de Dorpsstraat mag. Kan de wethouder deze toezegging bevestigen? Zijn
er door de wethouder nog meerdere toezeggingen gedaan?
4) Er is in een eerder stadium € 500.000 gereserveerd voor de te nemen
verkeersmaatregelen. Is het bedrag van € 500.000 taakstellend? Is dit bedrag, gelet op
de informatieavond en de gepresenteerde maatregelen, voldoende om tot afdoende
maatregelen te komen?
5) Hoe ziet de vervolgprocedure eruit en op welke termijn worden de eerste
verkeersmaatregelen genomen?
Toelichting:
Het verkeer houdt de Cothense gemoederen al enige jaren bezig. De PCG heeft voor dit
onderwerp diverse keren aandacht gevraagd (agenderingsverzoek en schriftelijke vragen).
We lopen inmiddels aardig achter op schema maar hopelijk komt er nu vaart in… Op 14 juni
jl. organiseerde de gemeente namelijk een informatieavond over de voorstellen voor
verkeersmaatregelen in Cothen, die samen met een meedenkgroep zijn gemaakt. Helaas kon
ik zelf niet aanwezig zijn, maar ik heb naderhand wel diverse mensen gesproken die wel bij
de informatieavond aanwezig zijn geweest. Zij waren zeer ontevreden over de avond en de
gepresenteerde voorstellen en vroegen zich af of de burgers wel serieus worden genomen.
Middels deze schriftelijke vragen wil ik toch even vragen hoe het zit…
Hans Marchal/PCG

