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Geachte heer Den Daas ,
In uw brief van 22 februari 2022 stelt u vragen over de voortgang van de Molenwijk. In deze brief beantwoorden
wij uw vragen.

1.

Wordt er recht gedaan aan het beleden beleid van de gemeente om bewoners serieus te nemen en te
laten participeren, of niet?

In het kader van de planvoorbereiding zijn diverse werkateliers geweest en daarnaast heeft op 29 maart 2021,
20 mei 2021 en 23 september 2021 over de inrichting van de weg een gesprek met omwonenden plaats
gevonden. Participatie is daarmee onderdeel geweest van het planproces. Zoals ook toegezegd in de
gemeenteraadsvergadering op 9 december 2021 heeft de portefeuillehouder daarna op 25 januari 2022 en
7 maart 2022 nogmaals gesproken met omwonenden over de inrichting van de Molenweg. De presentatie en
verslagen van deze bijeenkomsten heeft u reeds ontvangen.

2.

Gaat er nu wel of niet een rotonde ter hoogte van De Rikke komen en is hier überhaupt ruimte voor?

De definitieve inrichting van de Molenweg (ook ter hoogte van De Rikke) wordt vormgegeven in overleg met de
omwonenden. In het meest recente overleg met de omwonenden zijn drie mogelijke inrichtingsopties
gepresenteerd. Een van de opties is het realiseren van een kleine rotonde, de andere opties gaan uit van
wegversmallingen of plateaus. Zoals bij de behandeling van het bestemmingsplan al is aangegeven wordt vanuit
verkeerskundig oogpunt de voorkeur gegeven aan een andere optie dan een rotonde. De uiteindelijke oplossing
zal, zoals gesteld, in overleg met de omwonenden worden gekozen.

3.

Hoeveel vertraging gaat de ingestelde beroepen gaan opleveren.

De vertraging hangt af van de duur van de procedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Wij gaan er vanuit dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw vragen en u voldoende hebben
geïnformeerd.
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