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Amendement
Registratienummer: CONCEPT
Agendapunt
Datum

: Kadernota 2020
: 2 juli 2019

De fracties van: Burgerbelangen Overbetuwe en CDA Overbetuwe
Ondergetekende(n) stellen voor om in het conceptraadsbesluit toe te voegen na “De Kadernota 2020 vast te stellen”,
de tekst: “met dien verstande dat in het Programma Nieuwe Lasten (PNL) 2020 – 2023 in 2020 een post van 50.000
euro wordt toegevoegd voor de realisatie van veilige(r) oversteken over de Ceintuurbaan, van de Vierslag.”
Toelichting:
Lange tijd waren delen van de Ceintuurbaan een bouwstraat. Inmiddels is de weg (op een aantal kruisingen na)
voltooid. De nieuwe inwoners weten weliswaar dat de Ceintuurbaan als 50-km weg was voorzien, maar vinden het
belangrijk de (ervaren) verkeersveiligheid voor overstekend langzaam verkeer te verbeteren. Het is goed om te
realiseren dat alleen al de wijk Vierslag Midden 133 woningen omvat met veel gezinnen met (kleine) kinderen.

Zowel de kruising Weegschaal / Batavorum (die voor de Vierslag de meest directe verbinding met de scholenzone is)
als het kruispunt Stier / Mansio vragen om een aanpak. Allereerst om een oplossing
van de huidige onlogische inrichting (wat tot onvoorspelbaar gedrag leidt). Bewoners hebben hierover met diverse
partijen een presentatie gedeeld. Dit is wellicht ook iets voor het gesprek met de GEM Westeraam bij de oplevering.
Maar er is meer dan dat nodig. Hierover zijn inwoners en de gemeente inmiddels in gesprek.
De Kadernota meldt een verwachte winstneming van 486.000 euro bij Westeraam, maar nog geen budget om dit punt
aan te pakken. Dit amendement strekt ertoe om een voorlopig budget te reserveren en het College uit te nodigen bij
de begroting 2020 met een concreet voorstel te komen (bij voorkeur na overleg met de betrokken inwoners en het
wijkplatform Elst Oost).
Overigens realiseren indieners zich dat tegelijkertijd dat in het kader van de afronding van de wijk Westeraam, ook
nog een voorstel in de pijplijn zit om een aantal gronden ten oosten van Westeraam aan te kopen, waarvoor nog geen
structurele dekkingsmiddelen zijn gevonden en die desgewenst ook uit genoemde winstneming zal moeten worden
gedekt.
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