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          Datum: 9 Februari 2020. 
 

 
Onderwerp: Extra aandacht voor ons Bezwaar tegen Verkeersplan Vijfhoek, Raaks en Doelen (“plan B”) 
 

 
Geachte Raadsleden, 

Middels deze brief willen wij als ondernemers en bewoners van de Gierstraat, Nieuwstraat en Korte Gierstraat extra 

aandacht vragen voor ons bezwaar betreffende het verkeersplan/ “plan B” wat u wordt voorgesteld door de Wijkraad 

Vijfhoek, Raaks en Doelen. Wij hopen dat het grote aantal handtekeningen (tegen “plan b”) die wij hebben verzameld 

onder onze collega’s en medebewoners, u het inzicht geeft dat er onrust heerst en men zich zorgen maakt over de 

voorgenomen aanpassingen binnen de wijk. 

In dit verkeersplan worden namelijk wijzigingen aangevoerd die serieuze gevolgen hebben voor de bereikbaarheid en 

toegankelijkheid van onze woningen en bedrijven. Het afsluiten van de Vijfhoek d.m.v. beweegbare palen en het 

invoeren van autoluwe zones en venstertijden ontnemen ons, onze klanten en ons bezoek de mogelijkheid om dicht bij 

onze woning en/of bedrijf te komen. 

Door de gewenste wijzigingen zijn wij ook niet meer in staat om buiten venstertijden bijv. onze boodschappen uit te 

laden of grote en zware dingen in te laden. Wij kunnen als bedrijf onze ingekochte producten niet meer buiten 

venstertijden aanvoeren en onze klanten kunnen niet meer in de buurt van onze winkels komen om de door hen 

gekochte (grote of zware) producten in te laden. Kortom; onze bewegingsvrijheid en kwaliteit van ondernemen wordt 

ons ontnomen. 

Daarnaast willen wij extra benadrukken dat wij tegen het weren van fietsers uit de Gierstraat zijn. In het aangeboden 

plan wordt geopperd om de Gierstraat op Zaterdag te wijzigen naar wandelgebied. Een groot deel van deze fietsers 

zijn onze inkomstenbron en deze omzetten kunnen vele van onze ondernemers (zeker in deze hachelijke tijd) niet 

missen. Een groot deel van onze klanten bereikt ons namelijk per fiets op de voor hun doorgaande route. Zij doen een 

kleine boodschap als de aanschaf van pak koffie of thee, maar kopen ook een keukenmachine, zak hondenvoer of 

servies en vervoeren dat per fiets of bakfiets. Daarnaast hebben wij in de Gierstraat 2 fietsenwinkels die ook hun 

klanten normaal willen kunnen blijven ontvangen. 

Naast de bovengenoemde bezwaren tegen de inhoud van het verkeersplan/ “plan B’, vragen wij ons ook nog steeds 

het volgende af: de Wijkraad heeft handtekeningen verzameld om “Plan B” opnieuw bij u onder de aandacht te 

kunnen brengen. Echter zijn dit niet alleen handtekeningen vanuit de wijk of van de betrokken personen. Er is in de 

nieuwsbrief letterlijk aan de ontvangers van de nieuwbrief gevraagd om familie, vrienden, kennissen, etc. (die buiten 

het betreffende gebied wonen) te laten tekenen voor “Plan B”. Wij vragen ons af of dit rechtsgeldig is en hier 

onderzoek naar gedaan is? 

Wij hopen dat u ons bezwaar meeneemt in uw beslissing en serieus rekening houdt met de gevolgen die dit voor ons als 
ondernemers (in de hele wijk) heeft. 
 
 

Bij voorbaat dank voor uw aandacht, namens bewoners en ondernemers in de Gierstraat en Vereniging Gierstraat. 



Ondergetekende: 
 

 

Joop Verbaan (Bewoner en Ondernemer in de Gierstraat)  

E-mail: info@bijdeheren.nl  

 

Annemarie van Antwerpen (Bewoonster en ondernemer in de Gierstraat), namens Vereniging Gierstraat.  
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