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Datum: 14 november 2005
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Onderwerp: verkeerscirculatie centrumplan
Voorthuizen

Op 1 november heeft uw fractie ons college een schriftelijke vraag gesteld, op grond
van artikel 37 van het Reglement van orde van de gemeenteraad, over de verkeerscirculatie als onderdeel van het centrumplan Voorthuizen. Graag beantwoorden wij deze
vraag als volgt.
Vraag : Is het college bereid onze voorlopige visie te betrekken bij de verdere ontwikkeling van het centrumplan Voorthuizen?
Antwoord: In samenwerking met Plaatselijk Belang Voorthuizen en de Ondernemers
Vereniging Voorthuizen bereiden wij het centrumplan Voorthuizen voor. Dit centrumplan omvat onder meer een reconstructie van de verkeerslocatie De Punt, het Smidsplein en een gedeelte van de Hoofdstraat. Ter ondersteuning van de stedebouwkundige en ontwerp-werkzaamheden hebben wij het adviesbureau Royal Haskoning ingehuurd.
De verkeerscirculatie op het Smidsplein en op de aansluitende wegen wordt integraal
in de planvorming betrokken. Dit geldt niet alleen voor het autoverkeer maar ook voor
het langzaam verkeer. Een duidelijkere verkeersstructuur en een hogere verkeersveiligheid vormen de uitgangspunten bij de planvorming.
In de planvorming worden de resultaten van de proef met éénrichtingsverkeer op de
Koninginnelaan en de Van den Berglaan meegenomen, evenals de visie van de plaatselijke belangenverenigingen.
Uw visie met éénrichtingsverkeer op de Koninginnelaan, uitrijverboden vanuit het
Smidsplein en de Van den Berglaan op de Hoofdstraat en een bewegwijzerde ontsluiting van het Smidsplein via de Koninginnelaan en de Molenweg naar de Hoofdstraat
zullen wij eveneens betrekken bij de ontwikkeling van het centrumplan Voorthuizen.
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