Schriftelijke vragen van Hans Kruit en Jan Hardenberg (VVD) over de in- en uitrit van de
parkeerplaats van de Coop in Noorden

Bezoekers van de Coop hebben de VVD fractie aangesproken over een onveilige situatie. De
VVD heeft e.e.a. ter plaatse bekeken en stelt ook vast dat e.e.a. wat beter ingericht zou kunnen
worden.
Achter de Coop in Noorden is een parkeerterrein gelegen welke voor zowel voetgangers alsook
voor voertuigen slechts via één in- en uitgang te bereiken is: vanaf de Prolkade.
Door de constructie met een gedeelde ingang voor snel en langzaam verkeer is zichtbaar dat de
voetgangers regelmatig in risicovolle situaties terecht komen. Zeker in de afgelopen periode
waarin bovendien door sneeuwval op de in- en uitrit de voertuigen wegglijden.
Bovendien is er voor een oudere met looprek, of moeder met kinderwagen, alsook voor een
invalidescooter onvoldoende manoeuvreerruimte indien tegelijkertijd een voertuig het
parkeerterrein oprijdt.
Ten tweede is zichtbaar dat de afscheiding van berkenhaag met metaaldraad, welke drie zijden
omsluit, aan de kant van de Coop verder doorloopt dan de opgang naar de brug naar het woonen supermarktcomplex.
Het gevolg is dat winkelend publiek, soms met kar, de schuine helling (tegen de gewenste
richting in) af moeten en haaks op het verkeer moeten invoegen om op het parkeerterrein te
kunnen komen.
De vraag is of er mogelijkheden zijn om:
a. Het stukje berkenhaag met metaaldraad ter hoogte van de opgang naar het bruggetje
naar de COOP, in te korten zodat mensen vanaf de brug rechtdoor kunnen steken naar
het parkeerterrein.
b. Een extra toegang te maken van het parkeerterrein naar de Hogedijk en wel op
ca 10 meter afstand van het bruggetje zodat voetgangers niet tegen het rijverkeer in het
parkeerterrein op en af hoeven te lopen. Zij kunnen dan over de Hogedijk lopen
De VVD verneemt graag van B&W de reactie op de geschetste mogelijkheden en hoort graag
eventuele andere mogelijkheden.

