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Geacht	  college,	  
	  
Mij	  bereiken	  van	  ondernemers	  signalen	  dat	  de	  Bornsestraat	  opgeknapt	  en	  aangepakt	  gaat	  worden.	  
Ambitieuze	  plannen.	  Goed	  om	  te	  horen	  dat	  we	  er	  wat	  gaan	  doen.	  Echter	  er	  zijn	  een	  paar	  punten	  die	  
ons	  zorgen	  baren.	  
	  
De	  plannen	  zijn	  nu	  zo	  dat	  er	  een	  middenheuvel	  met	  zebrapad	  geplaatst	  wordt,	  vlak	  bij	  Plus	  van	  
Limbeek.	  Wij	  vragen	  ons	  af	  of	  dit	  de	  meest	  ideale	  oplossing	  is.	  Heeft	  u	  voor	  ons	  antwoord	  op	  de	  
volgende	  vragen:	  	  

1. Worden	  de	  ondernemers	  betrokken	  en	  op	  welke	  wijze?	  
2. Hebben	  de	  aanpassingen	  te	  maken	  met	  de	  verkeersveiligheid	  of	  hebben	  de	  aanpassingen	  

een	  andere	  reden?	  Snelheidsremmers?	  
3. Is	  er	  een	  onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  verkeersveiligheid?	  Zo	  ja,	  wat	  is	  hier	  uitgekomen	  en	  

waarom	  is	  de	  raad	  niet	  pro-‐actief	  geïnformeerd?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  
4. Zijn	  ook	  andere	  mogelijkheden	  onderzocht	  die	  wellicht	  tegen	  een	  lagere	  prijs	  hetzelfde	  doel	  

bereiken?	  zoals	  bijvoorbeeld	  een	  of	  meerdere	  druppels	  of	  een	  invoegstrook	  bij	  Plus	  van	  
Limbeek?	  

5. Is	  bij	  de	  beoogde	  aanpassingen	  rekening	  gehouden	  met	  de	  aan-‐	  en	  afvoer	  van	  auto’s	  naar	  
Plus	  van	  Limbeek	  en	  de	  verkeersopstoppingen	  die	  we	  daar	  nu	  ook	  al	  hebben?	  

6. Wordt	  de	  situatie	  bij	  bakker	  Otten	  en	  de	  stoplichten	  ook	  verbeterd	  in	  de	  plannen?	  
7. Bij	  de	  huidige	  plannen	  wordt	  de	  stoep	  70	  cm	  smaller.	  Hoe	  verhoudt	  zich	  dit	  tot	  de	  doorgang	  

voor	  minder	  valide	  (rolstoelen	  en	  scootmobielen)	  in	  combinatie	  met	  de	  reclameborden	  die	  
winkeliers	  plaatsen	  en	  fietsen	  die	  op	  de	  stoep	  staan?	  

8. Fuets	  suggestie	  stroken	  worden	  breder	  gemaakt.	  Wat	  is	  het	  doel	  van	  deze	  verbreding?	  En	  op	  
basis	  waarvan	  is	  de	  maatvoering	  bepaald	  en	  is	  deze	  aan	  te	  passen?	  

9. Is	  onderzocht	  welke	  effecten	  verbreding	  van	  de	  fiets	  suggestie	  stroken	  hebben	  op	  de	  
gemiddelde	  snelheid	  en	  de	  verkeersveiligheid?	  Zo	  ja,	  wat	  zijn	  de	  resultaten.	  Zo	  nee,	  wilt	  u	  dit	  
alsnog	  doen?	  

10. Is	  de	  lokale	  fietsersbond	  gevraagd	  om	  advies?	  Zo	  ja,	  wat	  was	  het	  advies?	  Zo	  nee,	  waarom	  
niet?	  

11. Wat	  zijn	  de	  kosten	  van	  de	  beoogde	  aanpassingen?	  	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  
Tot	  slot	  willen	  wij	  u	  verzoeken	  de	  meest	  recente	  ontwerp	  tekening	  toe	  te	  voegen	  bij	  de	  
beantwoording	  van	  bovenstaande	  vragen.	  
	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
	  
Lieneke	  Bolhuis	  
Fractie	  Bolhuis	  


