Motie
Monitoring verkeer Peulenstraat-Zuid en Rivierdijk
De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op donderdag 21 januari
2021,
Constaterende dat:
-

-

De Klankbordgroep IJzergieterij, Bewonersbelangen Peulenstraat-Zuid en
Bewonersvereniging Nieuweweg door middel van correspondentie met de gemeente(raad)
en in de media, hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen woningbouw op de
‘IJzergieterij’, maar zorgen te hebben over de verkeersafwikkeling van het toekomstige
bouwplan;
De diverse uitgevoerde onafhankelijke onderzoeken aantonen dat de voorgestelde wijze van
verkeersafwikkeling voor de op basis van het voorliggende bestemmingsplan aantal
opgenomen verkeersbewegingen voldoet aan gestelde wettelijk normen, maar dat
desondanks de verwachting is dat op sommige momenten vertraging danwel
verkeersoverlast kan optreden.

Overwegende dat:
-

-

De gemeenteraad er aan hecht de zorgen van genoemde bewoners inzake het effect van
het toenemend aantal verkeersbewegingen van de ‘IJzergieterij’ (gebied Peulenstraat-Zuid
en het westelijk deel van de Rivierdijk-west) serieus te nemen;
Er op basis van praktijkervaringen na oplevering van het bouwplan een beeld ontstaat van of
en zo ja in welke mate er zich in de praktijk toch nog knelpunten voordoen;
Het ook mogelijk is dat andere toekomstige ontwikkelingen invloed uitoefenen op de
verkeersbewegingen waarmee nu nog geen rekening gehouden is in dit bestemmingsplan;
De gemeenteraad het wenselijk vindt om na realisatie van het bouwplan de verkeerseffecten
in de praktijk te monitoren;
Er in de toekomst eventueel nog verdergaande verkeersmaatregelen (afhankelijk van of en
welke precieze knelpunten zich voordoen) overwogen kunnen worden.

Verzoekt het College:
a. Na oplevering van het bouwplan IJzergieterij de feitelijke verkeersafwikkeling (intensiteit en
doorstroming) aan de Peulenstraat-Zuid en Rivierdijk op basis van extern onderzoek te laten
monitoren;
b. Indien blijkt dat er knelpunten ontstaan zijn in de verkeersafwikkeling, te komen met
voorstellen ter verbetering van de verkeerssituatie;
c. De raad en omwonenden te informeren over de uitkomsten van het hiervoor genoemde
monitoringsonderzoek (zie a) en belanghebbende omwonenden te betrekken bij de
uitwerking van al dan niet te nemen aanvullende verkeersmaatregelen (zie b).
En gaat over tot de orde van de dag.
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