Schriftelijke Vragen VVD Nieuwkoop
Onderwerp: Bouwverkeer Driekoppenland
Ingediend op: 12-2-2019
Door: Tom de Kleer

Geacht College,
Binnenkort zullen de bouwwerkzaamheden van Driekoppenland van start gaan,
Vooruitlopend hierop wil de VVD informeren naar de genomen en nog te nemen
verkeersmaatregelen om de verkeersveiligheid te bevorderen,
Verkeer:
1. In het definitieve verkeersplan Noorden adviseert Traffic en Moore om na de periode van
zandtransporten de genomen maatregelen te evalueren.
a. Heeft u dit gedaan, en zo ja: welke resultaten heeft dit opgeleverd?
b. Heeft u hier de input van inwoners bij betrokken?
c. Heeft dit geresulteerd in een aanpassing van de maatregelen?
2. Volgens het rapport zou er op de Prolkade voor de bouwperiode een snelheidsregime van
30km/u moeten gaan gelden. Daarnaast moeten er chicanes worden geplaatst. Wanneer
wordt dit ingesteld?
3. Volgens het rapport zou er een snelheidsregime moeten gelden van 15 km/u voor al het
vrachtverkeer in de Gerberastraat en op de Prolkade. In hoeverre heeft u hier op gemonitord
en/of bent u van plan dat te gaan doen in de bouwperiode?
Woningen Gerberastraat :
4. In het rapport wordt de verwachting uitgesproken dat er geen schade zal ontstaan aan
woningen in de Gerberastraat. Er zijn 0-metingen uitgevoerd.
a. Heeft u meldingen gekregen van bewoners van de Gerberastraat dat er schade is
ontstaan?
b. Zo ja; In welke fase van afhandeling bevindt u zich nu en/of kunt u uitspraken doen over
de waarschijnlijkheid dat deze is veroorzaakt door grondtransporten?
Woningen Prolkade
5. In het rapport wordt de verwachting uitgesproken dat er geen schade zal ontstaan aan
woningen op de Prolkade. Er zijn 0- metingen uitgevoerd. Meerdere bewoners van de
Prolkade hebben schade gemeld naar aanleiding van het verdwijnen van de aslast-beperking
op de Kousweg en Jonge Zevenhovenseg en de bouwwerkzaamheden aan de Noordse
Dorpsweg. Vorig jaar mei heeft de VVD hier ook mondelinge vragen over gesteld.
a. Wat is de status van de afhandeling van deze schademeldingen?
b. Is er nog contact geweest met het waterschap over het verzadigd raken van de Prolkade
(het verder verzwakken van de dijk door water)?
c. Hebben de schademeldingen van deze bewoners uw visie doen veranderen over het
belasten van de Prolkade voor de bouw van Driekoppenland?
d. Heeft het beëindigen van de zandtransporten ertoe geleid dat u een herinvoering van de
aslastbeperking op de Kousweg en Jonge Zevenhovensweg weer heeft heroverwogen?
e. Hebben er zich in de tussentijd andere noemenswaardige en relevante ontwikkelingen
voorgedaan op dit dossier?

In afwachting van uw beantwoording,
Met vriendelijke groet,
De VVD Fractie

