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AMENDEMENT
Voorstelnummer: BR1900091 - Agendapunt: 8b
Onderwerp: Nota Uitgangspunten “Berkel Centrum Oost (Hergerborch)”
De raad van de gemeente Lansingerland in vergadering bijeen d.d. 3 oktober 2019
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Beslispunt 1 in het raadsbesluit als volgt te wijzigen:
“De Nota van Uitgangspunten ‘Berkel Centrum Oost (Hergerborch)” (T19.11403) vast
te stellen, met dien verstande dat op pag.1 van deze Nota, onder “Uitgangspunten
voor herinrichting” “Verkeer en parkeren”, de tekst van de tweede bullet: “Mocht deze
voorkeursvariant niet haalbaar blijken, dan wordt ingezet op het optimaliseren van de
bestaande route” geheel wordt geschrapt en vervangen door: “Mocht deze
voorkeursvariant niet haalbaar blijken, dan legt het college dit met mogelijke
oplossingen ter bespreking voor aan de commissie Ruimte.”
Toelichting:
De ontsluiting die het college aandraagt is ons inziens een hele goede toekomstbestendige
oplossing. Wij staan vierkant achter de voorgestelde ontsluiting via de in oostelijke richting
verlegde Molenwerfstraat en langs het fietspad op de Landscheiding richting rotonde bij de
Berkelse Poort.
Er moet te allen tijd worden voorkomen dat de ontsluiting via de Raadhuislaan, Laan van
Romen en Gemeentewerf gaat lopen. Zo’n autoverbinding tussen de Molenwerfstraat en de
Raadhuislaan is vanwege verkeersveiligheid verre van ideaal. In tegenstelling tot wat in de
Nota van Uitgangspunten staat als terugvaloptie, moet de raad dit onder geen enkele
omstandigheid willen. Een directe autoverbinding tussen het oostelijk en westelijk deel van
Berkel Centrum vlak langs de verbindingsstang van het haltermodel is geen verantwoorde
verkeersveilige keuze, zeker met het toenemen van het aantal auto’s op die route.
Ondertekeninj

naam

Jan PieteTĒfönk, Leefbaar 3B

(In te vullen door de griffier)
AangenomenZverworpen(*) door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare
vergadering van 3 oktober 2011
de griffier
drs. Marijke Walhout
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