Amendement: fiets- en voetgangersbrug of tunnel Amerikaweg
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 8 en 11 november 2021 in bespreking over de begroting,
constaterende dat,
-

de raad bij herhaling om een fiets en voetgangerstunnel of brug heeft gevraagd bij de
kruising Amerikaweg, Schipholweg,

-

bij de behandeling van Programmabegroting 2021-2025 de aanpak van de kruisingen
bij de Amerikaweg met de Schipholweg en de oude Schipolweg uit het IP is geamendeerd, om investeringsruimte te creëren voor vergroening van de Oostersingelgracht,

-

het college heeft besloten de kruising Amerikaweg met de Boerhaavelaan en de Oude
Schiphol weg wel uit te voeren,

-

er oorspronkelijk 6,5 miljoen begroot was, er nu 3 miljoen nodig is voor het kruispunt en van de overgebleven 3,5 miljoen door het amendement voor een deel naar de
vergroening Oostersingelgracht gaat,

mede overwegende dat,
-

er 1,4 miljoen euro vanuit het mobiliteitsfonds Zuid Kennemerland beschikbaar is
voor een veilige fiets en voetgangers brug of tunnel,

-

er vanuit de provincie subsidies beschikbaar zijn voor het versterken van het fietsnetwerk,

-

een fiets en voetgangerstunnel de doorstroming op dit kruispunt zodanig zal bevorderen dat de eerder voorgestelde verbreding van het kruispunt op de middellange termijn niet nodig zal blijken,

-

de fiets en voetgangers brug of tunnel de ruimtelijke plannen rond het kruispunt visueel met elkaar kunnen verbinden,

-

de fiets en voetgangers brug of tunnel tot de gewenste fiets en voetgangersontsluiting
voor Vijverpark en Boerhaavewijk zal leiden,

-

kinderen rond het kruispunt eerder zelfstandig naar sport, school of vriendjes in de
buurt kunnen,

-

dit in lijn is met het ingezette beleid om de inrichting van de fysieke omgeving uitnodigender te maken tot actief verplaatsen,

op bladzijde 121 toe te voegen aan ‘Investeringen programma’:
GOB.71

fiets- en voetgangerstunnel of brug Amerikaweg

3 miljoen euro

toe te voegen onder: ‘Investeringsbijdragen’
GOB.71
-

fiets- en voetgangerstunnel of brug Amerikaweg

1,4 miljoen euro

de dekking hiervan te halen uit de vrijgevallen 3,5 miljoen euro van het niet uitvoeren van de uitbreiding wegkruising Amerika, Schipholweg en Prins Bernhardlaan, en
door de uitvoering van de vergroening Oostersingelgracht te bekostigen uit tot de 1,4
miljoen bijdrage vanuit het mobiliteitsfonds Zuid Kennemerland zodra die beschikbaar is,

gaat over tot de orde van de dag,
Gertjan Hulster - Actiepartij

