
 

 

 
Onderwerp:  schriftelijke vragen inzake SPvE en antwoordnota ‘locatie De Rokerij’ 
Datum:   11 september 2019 
 
 
Geacht College van B&W,  
 
Onlangs is de gemeenteraad door het College op de hoogte gesteld van het vastgestelde 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) van ‘locatie De Rokerij’. 
Het vastgestelde SPvE en de antwoordnota leidt bij de T@B-fractie tot vragen die betrekking 
hebben op het onderdeel ‘verkeer’. Hierbij ontvangt u dan ook schriftelijke vragen, conform 
artikel 12 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad. 
 
Toelichting vraag 1 en 2 
In een eerder ontwerp was gekozen voor een ontsluitingsweg van en naar de Buurt. Tijdens 
de Ontmoeting is door de T@B-fractie aan het College gevraagd om de noodzaak hiervan 
aan te tonen. De T@B constateert dat hierop niet wordt ingegaan in het SPvE, noch in de 
antwoordnota. De locatie ‘De Rokerij’ heeft nu een entree vanaf De Buurt (eenrichting) en 
vanaf de Rivierdijk (twee richtingen). In de antwoordnota staat: 
“Om de bewoners tegemoet te komen, is gekozen voor een eenrichtingsverkeer voor de 
auto’s vanuit de Buurt de nieuwe woonwijk in”. 
 
Vraag 1. 
Is naast de geplande ontsluitingsweg op de Rivierdijk (tegenover de Buitenwei), de geplande 
eenrichtingsweg vanaf De Buurt noodzakelijk voor een goede verkeersafwikkeling naar De 
Rokerij? 
 
Vraag 2.  
Waarom is een mogelijke ontsluitingsweg ter hoogte van of liggend voor de toekomstige 
appartementencomplexen niet verwerkt in het SPvE? 
 
Toelichting vraag 3 en 4 
Bewoners van de Buurt hebben aan de T@B verzocht om te pleiten voor het laten vervallen 
van de eenrichtingsweg vanaf de Buurt naar De Rokerij. Dit om toename van verkeer op de 
hele Buurt te voorkomen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan wensen van bewoners en 
kan eventueel bezwaar en/of beroep mogelijk worden voorkomen. 
 
Vraag 3. 
Acht het College het verstandig om de toegangsweg vanaf de Buurt alleen voor hulpdiensten, 
fietsers en voetgangers toegankelijk te laten zijn? Dit zodat al het overige verkeer niet via de 
Buurt de ‘De Rokerij’ kan bereiken en een toename van verkeer op de hele Buurt wordt 
voorkomen.  
 
Vraag 4. 
Mocht het College dit een goede optie vinden, is het College dan bereid om deze aanpassing 
te verwerken in de verdere uitwerking van de plannen? 
 
In afwachting van de beantwoording verblijven wij, 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) 
 
Benhard van Houwelingen 
raadslid 


