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Beste meneer Uijl,

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp delen wij u het 
volgende mede.

Vraag 1.
Wat is uw reactie op deze tijdelijke weg door het voetgangersgebied?
Begrijpt u dat na het positieve nieuws eerder de omwonenden zich nu in hun hemd gezet voelen?

Antwoord 1.
We begrijpen de reactie van de bewoners op de aanleg van de tijdelijke bouwweg door het voetgangersgebied heel 
goed. In een overleg op 6 augustus 2020 met de bewoners, woningbouwvereniging, gemeente en een 
vertegenwoordiger van de SP is ter plaatse naar het probleem gekeken. In dit gesprek heeft de gemeente 
aangegeven de gevoelens van de bewoners te begrijpen. Vervolgens is gekeken hoe het e.e.a. toch kan worden 
opgelost met als uitgangspunt de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen rondom de appartementencomplexen en de 
uitvoering van de werkzaamheden in de Nieuwe Dieststraat. Besloten is dat de tijdelijke weg door het 
voetgangersgebied alleen van 22.00 uur tot 07.00 uur voor bestemmingsverkeer in gebruik zal zijn. Van 07.00 uur tot 
22.00 uur kan gebruik gemaakt worden van de onderdoorgang in de Leuvenaarstraat. Deze onderdoorgang sluit met 
een hek om 22.00 uur. Vandaar dat voor het gebruik van de tijdelijke weg is gekozen in de nachturen. Uiteraard zal 
de tijdelijke weg zo worden ingericht dat deze veilig is voor de omwonenden en er alleen met lage snelheid gereden 
kan worden. De bewoners zijn via een BredaBericht in week 33 geïnformeerd over deze oplossing.

Vraag 2.
Hoe lang moet deze tijdelijk weg er uiteindelijk gaan liggen?

Antwoord 2.
De tijdelijke weg zal ongeveer 2 maanden in gebruik zijn.

Vraag 3.
Wat gaat u eraan doen om te voorkomen dat er bomen gekapt moeten worden voor deze weg?

Antwoord 3.
Voor de aanleg van de tijdelijke weg hoeven geen bomen gekapt te worden.
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Vraag 4.
Hoe kunnen bewoners veilig gebruik blijven maken van de centrale ontmoetingsplek in het voetgangersgebied als de 
tijdelijke weg wordt aangelegd?

Antwoord 4.
De veiligheid van de bewoners van de centrale ontmoetingsplaats staat bovenaan. Dit is ook één van de redenen 
waarom de tijdelijke weg, zoals al aangeven bij vraag 1, alleen in de nachturen in gebruik zal zijn.

Vraag 5.
Bent u bereid om deze optie te onderzoeken en het verkeer via deze onderdoorgangen te gaan leiden in plaats van 
dwars over het voetgangersgebied?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5.
De optie van de onderdoorgang in de Leuvenaarstraat is met de bewoners besproken. Deze onderdoorgang wordt 
van 22.00 uur tot 07.00 uur afgesloten met een hek. Het open laten staan van dit hekwerk was vanwege het 
oneigenlijk gebruik van het parkeerterrein en vandalisme geen optie voor de bewoners.

Vraag 6.
Bent u bereid om tijdelijke afvalvoorzieningen te treffen die niet geleegd hoeven te worden met grote vuilniswagens, 
of eventueel alternatieve locaties voor afvalcontainers te creëren?

Antwoord 6.
De ondergrondse containers op de parkeerterreinen zijn alleen via de tijdelijke weg te bereiken. De vuilniswagen zal 
daarom als enige uitzondering overdag gebruik maken van de tijdelijke weg. Het plaatsen van tijdelijke containers is 
niet wenselijk vanwege stankoverlast en ongewenst bijplaatsen van afval.

Hoogachtend,

z


