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Uw brief van

Onderwerp

Rondvraag Leefbaar 3B in commissie
Ruimte, Venstertijden pollers
Herenstraat

Geachte leden van de commissie Ruimte,
Voor de vergadering van de commissie Ruimte op 7 mei j.l. heeft Leefbaar 3B een rondvraag ingediend
over de venstertijden pollers Herenstraat Berkel en Rodenrijs. Tijdens de vergadering heeft de
commissie, gezien de lengte van de vergadering, het college verzocht deze vraag schriftelijk te
beantwoorden. Hieronder treft u de vraag en de beantwoording.
Vraag
Op 25 april 2019 is door de teammanager Gebiedsontwikkeling & Vastgoed, de heer Adri van Bommel aan
de bewoners, winkeliers en overige betrokkenen gebied nabij ’t Vierkantje een brief gestuurd met het
onderwerp “Laatste fase herinrichting.”
In de brief staat onder andere: “De pollers krijgen dezelfde venstertijden als de voormalige poller in de
Noordeindseweg: geen autoverkeer tussen 12.00 uur en 07.00 uur.”
In de raadsvergadering van 31 maart 2016 is bij de vaststelling van het Mobiliteitsplan Berkel een
amendement aangenomen, waarin wordt aangegeven dat: “De openingstijden van de poller in de
Herenstraat in grotere mate aanpassen aan de openingstijden van de winkels en deze in principe tussen
12.00 en 19.00 uur activeren (paal omhoog).”
Leefbaar 3B vraagt het college:
1.
dit deel het Mobiliteitsplan op de juiste wijze uit te voeren en de venstertijden van de pollers zo
in te stellen dat er in de Herenstraat alleen tussen 12:00 en 19:00 uur geen autoverkeer is mogelijk is;
2.
de brief van 25 april aan de bewoners te laten volgen door een tweede brief waarin de juiste
pollertijden staan vermeld.
Antwoord
1. De afgelopen tijd is gewerkt aan de herinrichting van het plein bij ’t Vierkantje. Onderdeel van de
herinrichting was de verplaatsing van de poller in de Herenstraat. Dit is ook uitvoerig met de omgeving
besproken. Er was voldoende draagvlak voor de verplaatsing van de poller.
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Er lag nog geen wijziging van de tijden voor, dit is ook op deze wijze gecommuniceerd.
Voor het wijzigen van de openingstijden van de poller(s) conform het Herziene Mobiliteitsplan Berkel is
een apart verkeersbesluit nodig. Dit proces starten wij binnenkort.

2. Wij informeren de omgeving over het voornemen om een verkeersbesluit te nemen en het bijhorende
proces.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland
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