
Geachte leden van de commissie, 

Mijn naam is Okke Monking en ik woon op de Koninginneweg  

Ik en naar ik begreep ook de wijkraad zijn overvallen door het DO 

Julianastraat waarbij een linksaf verbod op de van Eedenstraat was 

opgenomen. Ik heb daar niet van te voren de mogelijkheid gehad om te 

participeren omdat er geen enkele communicatie had plaatsgevonden. Na 

bestudering en interpretatie van de consequenties van dit verbod voor de 

straat waar ik woon ben ik geschrokken. Het kan toch niet de bedoeling 

zijn van dit college om mijn leef- en woon omgeving waar 30 km gereden 

mag worden waar autoluwte is en die door schoolgaande kinderen 

gebruikt wordt in de leeftijd van 8 tot 12 jaar om te zetten in een weg 

waar sluipverkeer gebruik van kan gaan maken en naar mijn idee ook gaat 

doen om via de Emmabrug hun bestemming te bereiken.  

De Koninginneweg is voor mijn woning 1 richtingstraat waarvan de rijbaan 

smal is met een gescheiden fietspad die al slingerend o.a. door mijn 

kinderen en die van mijn buren en leerlingen van de Bos en Vaart in de 

ochtend en middag wordt gebruikt.  

Dat deze weg straks gebruikt gaat worden als sluipweg en als een van de 

twee mogelijkheden om naar de andere kant van de Koninginnebuurt te 

komen staat  voor mij vast als er geen aanpassingen komen of beter het 

linksaf verbod van tafel gaat.  

Ik wil de volgende punten onder u aandacht bengen: 

Het linksaf verbod op de van Eedenstraat is voor mij niet de juiste 

oplossing om het probleem van mijn buurtbewoners in de Emmastraat op 

te lossen 

Ik zie dat zij een groot probleem hebben en dat dat probleem door de 

nieuwbouw bij de spoorbaan die in de planning is nog groter zal worden. 

Ik vraag mij af waarom u zich niet in zet voor een structurele oplossing 

voor de Oost-West verbinding i.p.v. een niet werkende korte termijn 

oplossing. 



Ik hoop dat u voor mijn en onze belangen in onze wijk opkomt en dat u 

komt met een structurele oplossing voor de Emmastraat onze 

buurtgenoten. 

Ik ben een van de ondertekenaars van de petitie maar vond dat niet 

genoeg en daarom ben ik hier om mijn ongerustheid door mijn 

aanwezigheid over te brengen. 


