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Agendapunt: 7.1 Herinrichting Scharenburg
Onderwerp: Herinrichting Scharenburg / Verbeteren verkeerssituatie Albert Heijn en de Parken

De raad van de gemeente Druten in vergadering bijeen op: 20 september 2018

Overwegende dat:
 In het vorige collegeprogramma “Grensverleggend” de rehabilitatie van de Scharenburg en
het verbeteren van de verkeerssituatie ter hoogte van de Albert Heijn en de Parken
opgenomen is als infrastructureel project;
 Er gevraagd wordt in te stemmen met een aanvullend krediet van €477.500;
 Het gewenst is de verkeerssituatie en verkeersafwikkeling ter hoogte van de inrit van de
Albert Heijn en de oversteek voor fietsoversteekplaats bij De Parken te optimaliseren;
 Daarbij ook het verbeteren van de oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers wordt
meegenomen;
 Ten gevolge van de gekozen oplossing voor het gemotoriseerd verkeer, het aantal
verkeersbewegingen tussen de rotondes bij de Koekkoek, de nieuwe rotonde aan de
Koningstraat en de rotonde op de Scharenburg zal toenemen en hierdoor de
oversteekbaarheid en veiligheid voor fietsers en voetgangers, in het bijzonder bij de
oversteek rotonde Koekoek naar het bus wisselstation er niet beter op wordt:
Verzoekt het college om:



Te heroverwegen of de fietsoversteekplaats van de Scharenburg, vlak voor de rotonde bij de
Koningstraat, wel de meest geschikte oplossing is in het kader van de oversteekbaarheid en
veiligheid voor de overstekende fietsers;
Het plan te monitoren, bij die monitoring vragen wij in het bijzonder aandacht voor
voetgangers die vanuit de rotonde bij de Koekoek oversteken richting het bus wisselstation
en indien noodzakelijk passende maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid van
voetgangers te vergroten;

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fracties van de Dorpslijsten Puiflijk / Druten-Zuid, Afferden, Horssen en Deest:

Mustafa Enkür
Fractievoorzitter Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid,

M

John Reijers
Fractievoorzitter Dorpslijst Afferden,

Gérard de Wildt
Fractievoorzitter Dorpslijst Horssen,

Ellen Thomassen
Fractievoorzitter Dorpslijst Deest

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 september 2018;

de raadsgriffier,
mw. S.A. van der Lugt

de voorzitter,
drs. L.J.E.M. van Riswijk

