
Van: Willem V. Wolf [mailto:willemvwolf@tele2.nll 
Verzonden: maandag 2 februari 2015 17:07 
Aan: Griffiebureau 
Onderwerp: situatie Prinsen Bolwerk 
Urgentie: Hoog 

Geachte Commissie, 

Al eerder stuurde ik een mail over de situatie op het Prinsen Bolwerk, voor u wellicht de N20G als dat laatste leidend 
is, dan doe ik helemaal een beroep op uw Commissie). 
Dit keer gaat mijn mail over de verkeerssituaties die ontstaan door de bouw op het Prinsen Bolwerk 3. 
De opnamen zijn van vanmiddag tussen half 4 en 4 uur, hoewei de consternatie al eerder ontstond. 
De eerste vrachtwagen stond ter hoogte van de nrs.42 t/m 44, gedeeltelijk op het fietspad en de tweede blokkeerde 
het fietspad volledig, tegenover de nrs. 28 t/m 38. De eerste was aan het lossen en daardoor moest de tweede 
wachten. De blokkade van het fietspad, betekende dat fietsers over het voetpad of over de rijweg moesten gaan. 
Een andere vrachtwagen kon niet passeren en moest wachten tot er geen tegemoetkomend verkeer meer was. Dit 
veroorzaakte een file tot aan de Prinsenbrug (en wellicht verder). Toen hij uiteindelijk weer kon optrekken had hij de 
andere rijbaan volledig nodig om langs de lossende vrachtwagens te komen. 
Inmiddels was een politiebusje gepasseerd, maar dat veranderde niks aan de situatie. 

Dit soort situaties komen regelmatig voor nu de verbouw en bouw van en bij het Prinsen Bolwerk 3 plaats vindt en 
dan moet de bouw van het Therapeutisch Centrum nog beginnen! 

De vorige mail betrof mede nr. 40 op het Prinsen Bolwerk: de herbouw van de oude poort door de Hells Angels. Het 
werk is eind november aangevangen(l). Inmiddels is er geen maand meer iets gedaan. 

Tenslotte heb ik over de zgn. uitrit voor 38 zwart contact gehad met een van uw leden en de buurtverbinder. Een en 
ander heeft tot op heden niks opgeleverd. 

Ik hoop dat ik dit keer iets van uw commissie mag vememen. 

Een groet, 

Willem V. Wolf 
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