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Raadsvragen GB bereikbaarheid
Doornenkampseweg e.o.

Beste raadsleden,
Op 25 september 2019 heeft Gemeentebelangen tijdens het vragenuurtje in de raadsvergadering
de volgende vragen gesteld. Hieronder vindt u onze beantwoording.
1. Klopt het dat de gehele wijk van 7 – 11 oktober is afgesloten voor autoverkeer?
Nee, een deel van de wijk wordt afgesloten. Het wegdek van de Doornenkampseweg en de
Anthonie Kroonweg zijn in slechte staat. Om dit te herstellen is ervoor gekozen om een nieuwe
deklaag van asfalt aan te brengen. Tijdens deze werkzaamheden is overlast voor de bewoners
onvermijdelijk. Gedurende het werk zijn de woningen aan de Doornenkampseweg en de Anthonie
Kroonweg per auto niet bereikbaar. Te voet of per fiets blijven de woningen gewoon bereikbaar. Als
zich specifieke situaties voordoen waardoor bewoners met de auto bij de woning moeten komen,
kijken we gezamenlijk naar de mogelijkheden. De overige wijk blijft toegankelijk voor alle
verkeersdeelnemers. Hiervoor zijn maatregelen getroffen om de ontsluiting te borgen.
2. Is de wijk bereikbaar voor de hulpdiensten en heeft dit consequenties voor de aanrijtijden?
De werkzaamheden zijn vooraf gecommuniceerd en afgestemd met de hulpdiensten. Eén van de
gemaakte afspraken is dat de hulpdiensten te allen tijde het werkvak kunnen doorkruisen. Dit heeft
nauwelijks consequenties voor de aanrijtijden.

3. Waarom hebben niet alle bewoners een brief ontvangen?
Voor de verspreiding van de brieven is een verspreidingsgebied gekozen van direct aanwonenden.
De werkzaamheden hebben voor deze bewoners namelijk tijdelijke gevolgen. Voor de overige
wijkbewoners zijn de werkzaamheden vooral hinderlijk en is ervoor gekozen om door middel van
bebording te informeren.
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4. Waar kunnen de bewoners de auto’s tijdens de werkzaamheden parkeren?
Aanwonenden van de Doornenkampseweg en de Anthonie Kroonweg die de auto willen of moeten
gebruiken tijdens de werkzaamheden kunnen onder andere parkeren bij de Doelum of elders in de
wijk.
5. Zijn de benodigde vergunningen geregeld?

Voor deze werkzaamheden zijn geen vergunningen nodig
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