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Aanleg fietsstraat en verkeersstructuur Loon op Zand

Vorige week is de nodige onrust ontstaan in het kerkdorp Loon op Zand omtrent de werkzaamheden
aan de fietsstraat ter hoogte van de Kloosterstraat. Op social media laten veel inwoners hun
ongenoegen blijken over de gekozen vorm. Daarnaast heeft de VVD Fractie veel bezorgde berichten
van inwoners gekregen o.a. ''Hoe kan men dit nu bedenken?'' ''Waarom heeft de gemeente Loon op
Zand dit niet gecommuniceerd?'' ''Dit is levensgevaarlijk!''
Daarnaast laten veel inwoners hun ongenoegen blijken over de gehele verkeersstructuur in het
kerkdorp Loon op Zand. De VVD loon op zand heeft hierover de volgende vragen aan het college:
1) De verantwoordelijk wethouder communiceert via social media borden te gaan plaatsen om
tegemoet te komen aan de verschillende opmerkingen over de fietsstraat. Wanneer wordt de raad
actief geïnformeerd over de voorgestelde actie van de portefeuillehouder? Wanneer worden de eerste
werkzaamheden verricht en wat gaat deze actie kosten?
2) Verschillende aandachtspunten van inwoners over de fietsstraat, kunnen niet aangepast worden
met verkeersborden, het betreffen structurele wijzigingen van de fietsstraat. Hoe gaat het college om
met deze opmerkingen van inwoners en hoe gaat het college reageren op de ingebrachte
verbeterpunten van inwoners?
3) De VVD heeft bij de opening van de verkeersstructuur in Loon op Zand aangegeven dat het project
niet af is. De verantwoordelijk portefeuillehouder beaamde dit en beloofde in gesprek te blijven en
aanpassingen te doen. Deelt het college nog steeds de mening van de VVD dat de aanpak van de
verkeersstructuur in Loon op Zand niet is afgerond? Zo ja, hoeveel inwoners zijn er gesproken en op
welke plaatsen binnen de verkeersstructuur in Loon op Zand worden er of gaan er aanpassingen
worden verricht? Zo nee, hoeveel inwoners heeft de gemeente gesproken en waarom worden de
voorgestelde aanpassingen niet uitgevoerd?
4) Hoeveel budget heeft het college gereserveerd om de gehele verkeersstructuur in Loon op Zand af
te ronden?
5) Inwoners in het kerkdorp Loon op Zand voelen zich onvoldoende geïnformeerd door de gemeente
Loon op Zand. Gaat het college het gelopen communicatietraject evalueren?
In afwachting van uw spoedige reactie,
Namens de VVD Loon op Zand

Frank van Wel
Fractievoorzitter.
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