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Onderwerp: Evaluatie gedeeltelijke openstelling Generaal Cronjéstraat 

Reg. Nummer: 2014/170740 

 

 

1. Inleiding 

 

Op 13 maart 2014 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de gedeeltelijke 

openstelling van de Generaal Cronjéstraat voor autoverkeer (2014/96127). De 

gemeenteraad heeft aan die openstelling de voorwaarde verbonden dat na één jaar 

een evaluatie zal plaatsvinden. Ook is er tijdens het raadsdebat aandacht gevraagd 

voor de luchtkwaliteit, de verkeersveiligheid en de economische ontwikkeling van 

de winkelstraat.  

 

De portefeuillehouder heeft de raad toegezegd dat de gemeenteraad vooraf wordt 

geïnformeerd over de wijze waarop de evaluatie zal plaatsvinden.  

 

Met de winkeliersvereniging heeft overleg over de werkwijze van de evaluatie 

plaatsgevonden, de vereniging zal zelf haar leden enquêteren als onderdeel van de 

evaluatie.  

 

2. Kernboodschap 

 

De evaluatie kent een aantal onderdelen.  

 

Verzamelen van informatie over verkeersveiligheid, economische ontwikkelingen 

luchtkwaliteit 

Op basis van gegevens die bij de gemeente al bekend zijn, wordt gekeken naar de 

verkeersveiligheid. Uit de huidige cijfers blijkt dat de Cronjéstraat een acceptabel 

niveau van verkeersveiligheid kent. De effecten van de openstelling zijn hier nog 

niet in meegenomen. Hier is dus sprake van een nulmeting. De vraag is wel of één 

jaar lang genoeg is om solide statistische gegevens te genereren. Deze gegevens 

moeten dan objectief de verkeersveiligheid weergeven.   

 

Op het gebied van de economische ontwikkeling zal met name worden gekeken 

naar de leegstand in de straat. Dit is een redelijke indicator. Economische 

ontwikkeling is echter niet alléén afhankelijk van openstelling. We zal een 

vergelijking worden gemaakt met de leegstandontwikkeling in vergelijkbare 

winkelgebieden. 

 

Verkeerstellingen 

In september 2014 en april 2015 worden tellingen gehouden van het aantal en het 

soort auto’s dat de Cronjéstraat gebruikt. Deze tellingen worden door middel van 

telslangen gedaan. Aan de hand van deze gegevens worden de effecten op de 

luchtkwaliteit berekend, zoals dat gebruikelijk is.  

 

Enquêtes 

De winkeliersvereniging houdt een enquête onder haar leden. De uitslagen van deze 

enquête worden meegenomen in de evaluatie van de gemeente. De 

winkeliersenquête richt zich met name op zaken als bezoekersaantallen en 

omzetontwikkeling na de openstelling.  

 

Informatienota 
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Wij houden een enquête onder passanten en inwoners. Hiervoor wordt onder meer 

het digipanel ingezet. De enquête van de gemeente zal zich richten op de frequentie 

van bezoek aan de winkelstraat, de bestedingen van bezoekers en de ervaren (dus 

subjectieve) verkeersveiligheid.  

 

3. Consequenties 

 

De enquête kent geen consequenties. Op basis van de uitkomsten kunnen de 

gemeenteraad en college eventuele vervolgstappen bepalen. 

 

4. Vervolg 

 

In september 2014 wordt gestart met tellingen van het soort en aantal auto’s. Een 

tweede telling wordt gedaan in april van 2015. In die maand wordt ook de enquête 

gehouden, de analyse van de gegevens zal in juni van dat jaar worden afgerond. De 

bespreking van de evaluatie met de commissie Beheer kan dan na het zomerreces 

van 2015 worden gehouden.  

 

5. Bijlagen 

 

Geen 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 

 


