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Splitsing verkeersbesluiten
Project Kinderhuisvest/Kenaupark

Geachte leden van de commissie Beheer,
Op 26 april jl. heeft de Commissie Beheer de informatienota ‘Nieuw
verkeersbesluit herinrichting Kinderhuisvest/ Kenaupark’ (kenmerk 2018/173200)
besproken. In deze informatienota meldde het college dat een verkeersbesluit wordt
voorbereid en gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze brief informeer ik u graag
over de stand van zaken.
De commissie kon zich vinden in het voorstel om het Kenaupark af te sluiten aan de
noordkant waarmee de gemeente tegemoet kwam aan de rechterlijke uitspraak van
11 oktober 2017. In mijn brief van 24 april jl. (kenmerk 2018/210357) heb ik
aangegeven dat een aantal van de bewoners en ondernemers geen afsluiting van het
Kenaupark wenst. Zij kunnen na publicatie van het verkeersbesluit bezwaar
aantekenen en een voorlopige voorziening aanvragen. Er bestaat een kans dat een
dergelijke procedure leidt tot vertraging van de werkzaamheden, omdat deze dan
mogelijk (tijdelijk) moeten worden stilgelegd.
Ik wil echter dat de werkzaamheden aan de Kinderhuisvest richting Parklaan zo
snel mogelijk worden afgerond. De toplaag van het asfalt op deze locatie is
namelijk nog niet aangebracht. Wij hebben klachten ontvangen over loslatende
kiezelstenen en trillingen door het ontbreken van deze toplaag. De aannemer staat
klaar om voor de bouwvak de laatste werkzaamheden uit te voeren. Ik wil, na
overeenstemming over de prijs, de opdracht zo snel mogelijk geven.
Om te voorkomen dat de werkzaamheden aan de Kinderhuisvest worden vertraagd,
is besloten om twee verkeersbesluiten op te stellen. Een met de
verkeersmaatregelen voor het Kinderhuisvest en een voor de verkeersmaatregelen
.die nauw samenhangen met de afsluiting van het Kenaupark. De grens is getrokken
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bij het begin van het Kenaupark, waar nu de barrières staan. De Fietsersbond is van
mening dat er sprake moet zijn van één verkeersbesluit voor beide locaties. Ik wil er
alles aan doen om te zorgen dat het werk op het Kinderhuisvest zo snel mogelijk
wordt afgerond en heb daarom besloten de verkeersbesluiten te splitsen. Daarbij
heb ik er alle vertrouwen in dat beide verkeersbesluiten bij een rechterlijke toets in
stand blijven.
Met vriendelijke groet,

Cora-Yfke Sikkema

