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In uw brief van 13 april 2022 stelt uw fractie op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad schriftelijke vragen over de voetgangersontsluiting bij de wijk Holzenbosch.
In deze brief leest u onze antwoorden op uw vragen.
Vraag 1
Is het college op de hoogte van de missende voorzieningen aan de Wikselaarseweg en
de Schoonengweg?
Antwoord:
Wij zijn op de hoogte van het ontbreken van een verlaging in het trottoir aan de overzijde van de Wikselaarseweg. De aansluiting vanuit de wijk zelf is wel aangelegd.
Het is ons bekend dat enkel langs het eerste gedeelte van de Schoonengweg een trottoir ligt (tot aan de drempel).
Vraag 2
Welke termijn hanteert het college om dit soort voorzieningen te realiseren bij een
nieuwbouwwijk?
Antwoord:
Het realiseren van deze voorzieningen is onderdeel van de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk. De planning is daarbij afhankelijk van de gefaseerde opleveringstermijn van
de wijk.
Vraag 3:
Is het college het met de ChristenUnie eens dat na twee jaar na de eerste oplevering
het realiseren van een veilige voetgangersontsluiting gewenst is?
Antwoord:
Ja.

Vraag 4:
Kan het college prioriteit zetten op de uitvoer van deze voorzieningen aan de
Wikselaarseweg en de Schoonengweg?
Antwoord:
De verlaging in het trottoir aan de overzijde van de Wikselaarseweg zullen wij voor 1
juni realiseren.

Voor de Schoonengweg is ons voornemen om dit deel in het derde kwartaal (afhankelijk van besluitvorming) af te sluiten voor (doorgaand) gemotoriseerd verkeer en alleen
als fiets-voetgangersverbinding te gebruiken. Een afzonderlijk voetpad is hierdoor
vooralsnog niet nodig. Bij groot onderhoud aan de weg kan dit heroverwogen worden.
Wel zal de onderhoudstoestand van de bermen van de weg moeten worden verbeterd.
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