Motie
Bestemmingsplan De Rokerij (eenrichtingsweg)
De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op donderdag 21
januari 2021, betreffende de behandeling van het raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan De
Rokerij’:
Constaterende dat:
-

In bestemmingsplan De Rokerij een eenrichtingsweg voor o.a. gemotoriseerd verkeer
is opgenomen tussen de Buurt en De Rokerij (bestemming verkeer);
De Buurt een smalle dijk of weg betreft met veel geparkeerde voertuigen;
In veel zienswijzen en door klankbordgroep De Rokerij wordt verzocht om de
eenrichtingsweg te laten vervallen of aan te passen naar een weg enkel voor
langzaam verkeer en voor hulpdiensten, dit ter voorkoming van mogelijke
verkeersoverlast op De Buurt.

Overwegende dat:
-

-

De aanleg van een eenrichtingsweg tussen De Buurt en De Rokerij geen noodzaak is
voor een goede verkeerssituatie in en om de Rokerij;
Het daarom wenselijk is om de indieners van zienswijzen en de klankbordgroep
tegemoet te komen in het aanpassen van de eenrichtingsweg van de Buurt naar de
Rokerij naar een eenrichtingsweg enkel voor langzaam verkeer (voetgangers en
fietsers) en hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie);
Het wenselijk is dat het College hiertoe een verkeersbesluit neemt;
Een jaar na de oplevering van de Rokerij de verkeersituatie door de gemeente wordt
geëvalueerd aan de hand van een monitoring, mocht daaruit blijken dat er
ongewenste situaties zijn ontstaan of zich voordoen met betrekking tot de
verkeersveiligheid, dan zullen daar, voor zover mogelijk, maatregelen worden
voorgesteld.

Verzoekt het College:
-

-

Een verkeersbesluit te nemen om, de beoogde eenrichtingsweg in het
bestemmingsplan tussen de Buurt en de Rokerij niet toegankelijk te maken voor
gemotoriseerd verkeer, maar enkel voor langzaam verkeer en hulpdiensten (in beide
richtingen);
Het effect van de uitvoering van deze motie te verwerken in de schriftelijke reactie
naar de indieners van de zienswijzen die betrekking hebben op de eenrichtingsweg
tussen De Buurt en De Rokerij.

En gaat over tot de orde van de dag.
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