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Technische vraag PVDA: 

In de door de raad vastgestelde uitgangspuntennotitie voor het centrum van de Welberg (28 
september 2017) stond: 'Een brug aan te leggen over de Vaart als nieuwe en enige entree 
voor auto's tot het plangebied.' 
Is de mogelijkheid onderzocht om een eenrichtingsverkeersbrug (alleen de wijk ín) aan te 
leggen, waarbij verkeer veiliger wordt, maar niemand overlast ervaart? De 
uitgangspuntennotitie wordt hiermee, net als in het voorliggende raadsvoorstel, 
gerespecteerd." 

  
Antwoord: 
-De mogelijkheid is niet besproken of aanbod gekomen in het interactieve traject met de 
verschillende belanghebbenden uit het dorp, Het is een subvariant op de drie besproken 
hoofdvarianten en verkeerstechnisch aanvaardbaar.  
De verwachting is echter gelet op het overleg van 16 mei 2018 dat de bewoners van de 
Pastoor Kerckerstraat, die naast of tegenover de huidige uitgang wonen vrijwel zeker tegen 
deze variant zijn. Ze hebben in het overleg van 16 mei aangegeven dat zij voorstander zijn 
van de variant met brug o.a. omdat ze van mening zijn dat de doorgang tussen de woningen 
aan de Pastoor Kerckerstraat te smal is, zeker voor het zwaardere verkeer.  Daarnaast levert 
het vertraging op bij de vaststelling van het bestemmingsplan omdat dan de toelichting van 
het bestemmingsplan moet worden aangepast en er wederom moet worden gesproken met 
de belanghebbenden terwijl de verschillende standpunten van de betrokken 
belanghebbenden duidelijk zijn. Zie ook de inhoud van het verslag van 16 mei 2018.  
Hoewel wij er vanuit gaat dat de technische vraag hier niet op doelt, is het eventueel 
aanleggen van de uitrit langs de woningen aan  de Kapelaan Kockstraat 56 en 58 (de huidige 
toegang van het gebied) los nog van het feit dat de bewoners van de Kapelaan Kockstraat 56 
en 58 hiervan geen voorstander zijn, ook verkeerskundig ongewenst omdat deze uitrit te 
dichtbij de brug is gesitueerd ( de toegang van het gebied). 
  
  

  
 


