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De Zuidersingel in Berkel veilig maken zodat het vrachtverkeer van en
naar de Molenweg ongehinderd en veilig gebruik kan maken van deze
weg of via een andere route.

Het College wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1 Is het College met het CDA van mening dat de transportbewegingen
met name het vrachtverkeer van het Transportbedrijf P.A. Post Berkel
BV en van Koppert BV gevestigd aan de Molenweg te Berkel overlast
bezorgen aan de bewoners en gebruikers van de Zuidersingel en dat
deze vrachttransporten over de Zuidersingel leiden tot onveilige en
ongewenste situaties voor gebruikers en omwonenden?
2 Deelt het College de opvatting van het CDA dat de huidige
Zuidersingel in Berkel, met aan weerszijden veel woningen en er vindt
nog volop nieuwbouw plaats, geen veilige en niet de juiste route is om
al het vrachtverkeer van en naar de Molenweg af te voeren.
3 Is het College bereid om deze onveilige en ongewenste situatie op de
Zuidersingel ter hand te nemen?
4 Is het College bereid om met alternatieven te komen voor het
vrachtverkeer van en naar de Molenweg zo dat zij geen gebruik hoeven
te maken van de Zuidersingel? Dit zou kunnen door bijvoorbeeld een
nieuwe ontsluiting te creëren van de Molenweg naar het Sligroterrein.

Toelichting:

Aan de Molenweg te Berkel is sinds 30 jaar het transport bedrijf P.A. Post
Berkel BV gevestigd. Deze onderneming telt momenteel 13 vrachtauto’s. Het
bedrijf Koppert BV vestigt zich nu ook aan de Molenweg. Het laatst
genoemde bedrijf heeft een milieuvergunning ontvangen waarin alle te
verwachten transportbewegingen zijn vermeld. Daarnaast zijn er in de directe
omgeving nog een aantal agrarische- en tuinbouwbedrijven die hun handel
aan-en afvoeren door middel van vrachtauto’s via de Zuidersingel. Ook is
bekend dat het transportbedrijf R.J. Schotte aan de Oude Leedeweg 88 te
Pijnacker met regelmaat gebruik maakt van de Zuidersingel.
Het is de bewoners aan de Zuidersingel bekend dat de gemeente
Lansingerland de Zuidersingel wil reconstrueren/herinrichten.
Graag ziet men echter dat de gemeente het geld wat uitgetrokken wordt voor
terugname grond plus de aanleg hiervan als groen/parkeerplek en de
identieke bestrating van de op- en afritten, liever steekt in het omleiden van
het vrachtverkeer dat momenteel over de Zuidersingel wordt geleid naar de
bedrijven Post (en in de nabije toekomst Koppert) op de Molenweg. En zo de
Zuidersingel veiliger en rustiger te maken.
Het terrein tussen de Molenweg en het Sligroterrein is nu nog braakterrein.
Het ligt dan ook voor de hand om voor het vrachtverkeer van en naar de
Molenweg een alternatieve ontsluiting te creëren richting het Sligroterrein.
De bedrijven aan de Molenweg willen graag op die plek hun bedrijf
continueren maar op een manier dat de verkeersveiligheid voor gebruikers en
omwonenden van de Zuidersingel gewaarborgd wordt.

Ondertekening en naam,
Charles van Harn, CDA

Wijze van indienen van schriftelijke vragen:
de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (…)
(art. 37, derde lid Reglement van orde van de raad).

