SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 9 april 2016.
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Gerard Zandbergen namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH).
Onderwerp: Pilot parkeren aan de Bouw.
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Bent u met ITH van mening dat de onlangs gestarte pilot om parkeervakken aan te leggen aan de
Bouw om de parkeerdruk te verlichten nu al als mislukt kan worden beschouwd? Zo nee, hoe verklaart
u dan de negatieve reacties van inwoners op deze pilot, niet alleen op facebook Houten?
2. Bent u bereid om aan deze verkeersonveilige situatie zo spoedig mogelijk een einde te maken, door
deze parkeervakken ongedaan te maken, opdat de Bouw weer een weg wordt waar het verkeer op een
normale en een verkeersveilige manier kan doorstromen?
3. Welke bewonersparticipatietraject heeft u bij deze pilot gevolgd? Heeft u advies gevraagd aan Veilig Verkeer Nederland? En heeft u bijvoorbeeld via een enquête de mening van weggebruikers van tevoren gepeild?
Toelichting: Bewoners van de Wijnbouw/Tuinbouw ervaren al geruime tijd parkeeroverlast. Om deze
parkeerdruk te verlichten heeft u besloten tot een pilot, waarbij parkeervakken aan de Bouw zijn aangelegd met als gevolg een ernstige versmalling van de Bouw. Auto’s die elkaar tegemoet komen, moeten op elkaar wachten. De doorstroming wordt daardoor ernstig belemmerd, hetgeen kan leiden tot
verkeersonveilige situaties. Het verkeer wordt daardoor bovendien opgehouden. Dit kan weer leiden
tot sluipverkeer door de woonwijk. Deze verkeersopstoppingen zijn bovendien onaanvaardbaar voor
bijvoorbeeld politie-, brandweerauto’s en ambulances. Hun aanrijtijden komen daardoor ernstig in gevaar. Dat de parkeeroverlast aan de Wijnbouw/Tuinbouw wordt afgewenteld op nota bene de drukste
weg, de toegangsweg naar Castellum, is voor ons onbegrijpelijk.
ITH ziet het nut van deze pilot trouwens ook niet in. De ervaren parkeerdruk kan immers gemakkelijk
weggenomen worden door de in de parkeervakken geparkeerde auto’s van veelal personeel van bedrijven aldaar, te verwijzen naar de vlakbij gelegen parkeergarage. Het gaat om hooguit veertig auto’s. De
capaciteit van deze parkeergarage met betaalbare parkeerplaatsen biedt daartoe voldoende ruimte.
Uw spoedige reactie zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Gerard Zandbergen
Fractievoorzitter ITH.

