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Veiligheid Kerkeveld
Aangenomen:
Voor:

CDA, D66, Kernachtig
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Wijchen Lokaal
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Amendement van de fracties VVD, Kernachtig Wijchen
en PvdA
Eerste indiener amendement: Alice Vroom
ingediend 21 februari 2017
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
De beslispunten 1, 2, 3 en 5 te laten vervallen, en onderstaande
beslispunten toe te voegen:

Geen tweede ontsluiting te realiseren van de wijk Kerkeveld.

Voor de zomer met een informatienota een concreet plan van
aanpak te presenteren waarin maatregelen staan die:
a. De verkeersveiligheid in Kerkeveld verbeteren;
b. de druktebeleving van het in- en uitgaande verkeer via de
Kerkedreef verlagen;
c. de afwikkeling van verkeer verbeteren;
d. de veiligheid rond de school verbeteren.

Het toezicht rondom de school al in 2017 mogelijk te maken.

Voor de te treffen maatregelen een bedrag van € 100.000 uit
de algemene reserves beschikbaar te stellen, hiermee de uitvoering van de maatregelen op een zo kort mogelijke termijn te
starten.
Toelichting:
Vanuit de gesprekken met inwoners, de inspraakavond, onze werkbezoeken in de wijk en diverse onderzoeksrapporten zijn wij van
mening dat er teveel verdeeldheid is rond nut en noodzaak van een
tweede ontsluiting in Kerkeveld. Het gevoel van onveiligheid én
overlast dat de inwoners ervaren in de wijk is groot, dit is voor ons
dan ook reden om de koers aan te passen. In deze koerswijziging
staan de knelpunten in de wijk voorop, namelijk de verkeerssituatie
rondom de school en de druktebeleving in de wijk, m.n. de 10 e
straat van de Meren en de 40e straat Diemewei.
Wat indieners betreft is een mix van (infrastructurele)ingrepen en
maatregelen nodig om dit te verbeteren. Wij verwachten hiermee
tegemoet te komen aan de bezwarende argumenten van zowel de
voor- als tegenstanders van het oorspronkelijke voorstel. Hiermee
komen wij op adequate wijze tegemoet aan de ontstane situatie.
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