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Inleiding
Op 25 augustus jl heeft GemeenteBelangen vragen gesteld over de verkeerssituatie nabij het
Winkelhart.
Hieruit kwam naar voren dat er twee varianten zijn uitgewerkt inclusief de ramingen. De variant
conform de overeenkomst en een variant met een rotonde. Het college werd geadviseerd om één
variant gedetailleerder uit te werken, dit zou in september moeten hebben plaatsgevonden.
Verder was de verwachting dat in het eerste kwartaal 2022 een gedetailleerde uitwerking van één
variant inclusief kredietvoorstel ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Echter in de
bestuurlijke termijnagenda zie ik dit onderwerp niet terugkomen.
1.

Welke variant heeft bij het college de voorkeur en in welke collegevergadering is dit
besproken?

antwoord

Met betrokken partijen (ondernemers, bewoners en dorpsraden) zijn er twee varianten
uitgewerkt: één met rotonde en één met een aangepaste kruising
Noorderboekert/Zwaagdijk. De bewoners en dorpsraden hebben hun voorkeur
uitgesproken voor de variant met rotonde.
We hebben nog geen voorkeur voor een van de twee varianten uitgesproken.

2.

Is deze keuze ook gedeeld met omwonenden, dorpsraad, ondernemers en eigenaar?

Antwoord

Nee. We hebben nog geen voorkeur voor een variant uitgesproken.

3.

Wat zijn de kosten voor de gekozen variant?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 2. Er is nog geen keuze voor een variant gemaakt.

4.

Wat is de reden dat er geen raadsvoorstel is. Het onderwerp staat ook nog niet op de
bestuurlijke termijn agenda.

Antwoord

Het onderwerp Verkeerssituatie Winkelhart Klaverweide staat nog niet op de
bestuurlijke agenda omdat we nog geen keuze voor een variant hebben gemaakt.
Daarnaast zijn we zijn nog in overleg met de eigenaar van het winkelcentrum.

