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8 Verplaatsen bebouwde komgrenzen Lennisheuvel
Een prima voorstel. Door de verplaatsing van de bebouwde komgrens op de Koevoortseweg 
en de Lennisheuvel, wordt de 30km/u-zone uitgebreid.
De positieve uitwerking op de verbetering van de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer 
op de invalswegen juicht BALANS uiteraad toe.
Wat ons echter opvalt, is dat er aannamens in de overwegingen van de verkeersbesluiten 
zijn opgenomen. Dat vinden wij een risico. De vraag is namelijk of het juridisch houdbaar is 
op het moment dat er bezwaar aangetekend wordt.

BALANS heeft dus in feite geen problemen met het voorliggende voorstel, maar wij vragen 
ons af of de gemeente voldoende sterk staat op het moment dat dat nodig zou zijn.

9 Voteren krediet reconstructie Dr. De Brouwerlaan
Er ligt een voorstel voor om in te stemmen met de reconstructie van de Dr. De Brouwerlaan 
en om daarvoor een krediet te voteren. Natuurlijk willen wij fietsverkeer stimuleren en veiliger
maken, de leefbaarheid in het openbaar gebied verbeteren en het rioolstelsel vergroten.

Bij de uiteindelijke keuze van de oplossingsvariant, moet volgens BALANS de meeste 
aandacht liggen op verkeersveiligheid.

Uiteraard hebben we daar ook geld voor over. Maar waar we moeite mee hebben, is dat het 
plan ontbreekt waar het krediet op gebaseerd is. De 5 varianten voor de herinrichting zijn niet
zover uitgewerkt dat er al kostenramingen op te maken zijn. Het zijn indicatieve schetsen 
met verschil in maatregelen.

Goed om daarover burgerparticipatie te plegen, om de burger uit te nodigen mee te denken 
in oplossingsrichtingen en daar ook draagvlak voor te creëren. Prima. Dat past perfect in de 
nieuwe aanpak om samen tot een gedragen ontwerp te komen.

Echter, daarna wordt de voorkeursvariant uitgewerkt op een niveau waarmee de kosten 
geraamd worden.

BALANS heeft ondertussen technische vragen gesteld over de kosten van de verschillende 
varianten. Alle gepresenteerde varianten zullen passen binnen het gevoteerde krediet, de 
kostenverschillen zijn naar verwachting zeer gering en niet primair bepalend voor de keuze, 
zo luidt het antwoord. 

Wij zouden graag zien dat de raad op dat moment nog aan zet is, dus als de variant gekozen
wordt (waarbij het ons niet gaat om de keuze, maar om het beschikbaar stellen van het 
krediet dat ervoor staat).

Vraag hierbij: Kan de wethouder uitleggen waarom hij nu met dit voorstel komt en niet 
gewoon met dit voorstel komt als de keuze bekend is en becalculeerd is wat de kosten zijn?

Verder neemt BALANS aan dat de planning van uitvoering en de aannemerskeuze binnen 
de vastgestelde regels voor inkoop en aanbesteding geschieden. Waarbij wij lokale 
aannemers meer kansen willen bieden bij gemeentelijke opdrachten. Onze vraag hierbij is:
Of er al iets bekend is omtrent de planning van uitvoering en de aannemerskeuze?

Stemverklaring:

BALANS stemt in met het voorstel, met dien verstande dat wij het een gemiste kans vinden 
dat het plan ontbreekt waarvoor we geld beschikbaar stellen. Wij vinden het jammer dat de 
raad niet meer aan zet is op het moment dat de variant gekozen is en becalculeerd is wat de 
kosten zijn.


