COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Keuzekaart Ouverturelaan (wegvak Belcantodreef – Graafkade)
Te besluiten om
1. De keuzekaart vrij te geven.
Inleiding
In maart 2018 is een voorstel voor tijdsgebonden afsluiting Ouverturelaan in de drukste
rijrichting ochtend en middag behandeld1. Het volledige voorstel treft u via de link in de
voetnoot aan. Bij de raadsvergadering2 van 15 maart is het agendapunt afgevoerd van de
agenda. Dit conform het advies van de besluit voorbereidende commissie van 8 maart.
Kortom de toenmalige gemeenteraad heeft besloten om géén spitsonderbreker in de
voorgestelde vorm te realiseren.
Uit de commissievergadering is een beeld ontstaan dat de (toenmalige) gemeenteraad niet
aan een afsluiting van de Ouverturelaan wil, dit ongeacht welke dagen, het tijdsbestek, de
locatie of de vorm. Hierdoor kan er geen directe invloed meer worden uitgeoefend op de
verkeersintensiteit op de Ouverturelaan. De commissie heeft aangedrongen op een
keuzekaar om de verkeersveiligheid op de Ouverturelaan te verbeteren.
Het vorige college is gestart met deze bestuurlijk opdracht en heeft de focus gelegd op het
wegvak Belcantodreef – Graafkade:

De keuze voor dit wegvak komt voort uit de resultaten van het belevingsonderzoek LansinghZuid. Over het algemeen kan worden gesteld dat de bewoners van Lansingh-Zuid tevreden
zijn over hun wijk. Het punt ‘verkeersveiligheid’ is het grootste aandachtspunt en krijgt van de
bewoners de laagste score. Dit lijkt zich met name te concentreren op het deel van de
Ouverturelaan tussen de Vijverlaan en Belcantodreef.
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Commissievergadering 8 maart 2018
Raadsvergadering 15 maart 2018

Proces tot nu toe
Op maandag 18 juni is een brainstormsessie met de direct omwonenden gehouden. Zowel
de vragen als de resultaten zijn terug te vinden op de website van de gemeente3. Hier treft u
ook andere (achtergrond)informatie over het project aan.
Beoogd effect
De door de gemeenteraad gevraagde keuzekaart vrij te geven aan de inwoners.
Argumenten
Aan de inwoners is de toezegging gedaan om de keuzekaart informatief aan te bieden.
Kanttekeningen
Niet alle kosten zijn nog doorgerekend.
Financiën
Voor het vrijgeven van de keuzekaart zijn er nog géén financiële gevolgen. Die zijn er wel als
uw college een voorkeur uitspreekt (beoogd op 6 november, zie uitvoering).
De keuzes kunnen niet exact worden uitgerekend. In zijn algemeenheid geldt dat elke keuze
duurder wordt. Een zeer globale indicatie:
Keuze
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Bedrag
€
30.000 investeringsbedrag (isolatie)
€ 120.000 investeringsbedrag (isolatie + midden geleider)
€ 500.000 investeringsbedrag (isolatie + midden geleider + kruisingen)
€ 3.000.000 investeringsbedrag Reconstructie
€ 3.100.000 investeringsbedrag Reconstructie

Communicatie
Aankondiging tweede bewonersbijeenkomst:
1. De deelnemers van de brainstormsessie van 18 juni worden rechtstreeks geïnformeerd,
2. Via Facebook, Twitter en de gemeentelijke website.
3. Via het wekelijkse perspraatje door de portefeuillehouder
Keuzekaart wordt na uw besluit op de internetpagina krimpenaandenijssel.nl/ouverturelaan
gepubliceerd. Hierdoor kunnen inwoners en belanghebbende vooraf een inschatting maken
over de impact van de keuzekaart.
Uitvoering
De planning van de komende periode:
9 okt.
10 okt.
15 okt.

College B&W
Ambtelijk
Portefeuillehouder

Vrijgeven keuzekaart
Publiceren keuzekaart
Toelichting keuzekaart tijdens bewonersbijeenkomst

1 nov.
6 nov.
13 nov.

Ambtelijk
College B&W
Presidium

22 nov.

Informatieve
commissie

Deadline raadsronde december
Voorkeur keuze uitspreken en aanbieden voorstel aan presidium
Bepaling of voorstel in raadsronde december geagendeerd wordt.
Indien ja:
Toelichting op de keuzekaart aan de commissieleden.
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Bron: www.krimpenaandenijssel.nl/ouverturelaan
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29 nov./
6 dec.

Besluitvoorbereidende
commissie

13 dec.

Gemeenteraad

Politiek debat en bepaling of stukken voor besluitvorming worden geagendeerd.
Indien ja:
Besluitvorming

Bijlagen
1. De keuzekaart Ouverturelaan (publicatieversie)
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