Wijkvereniging Vogelzang

2 februari 2011

Geachte wethouder Ditewig,
wij kregen bericht dat de hoorzitting over het verkeersbesluit over de afsluiting van de Spoorlaan is
uitgesteld, zonder opgaaf van redenen. Dit is voor de wijkvereniging Vogelzang een (vertragende)
druppel die de emmer doet overlopen.
De afsluiting van de Spoorlaan is in een zorgvuldige procedure en met inspraak van bewoners (al
op 23 april 2009) in de bestektekeningen van de herinrichting van onze wijk opgenomen. Deze
afsluiting, die van groot belang is voor een veilige leefomgeving in de wijk, had in beginsel eind
juni 2010 al een feit kunnen zijn. Dat lijkt nu een jaar vertraging op te lopen, en wij vinden dat de
gemeente daarin niet vrijuit gaat. Wij recapituleren:
-

-

-

-

De gemeente heeft nagelaten in het voorjaar van 2010 een verkeersbesluit te nemen,
zodat een eventuele bezwaarprocedure voor het einde van de werkzaamheden achter de
rug had kunnen zijn.
De gemeente kwam plotseling in juni 2010 met het bericht dat afronding van de
werkzaamheden in de Spoorlaan vertraagd moest worden door rioleringswerkzaamheden
ter voorbereiding van de aanleg van de spoortunnel voor de Soestdijkseweg. Een kwestie
van slechte planning. Daardoor werden de werkzaamheden aldaar pas eind september
afgerond.
Het was de wijkvereniging die de gemeente er in augustus 2010 op wees dat een
verkeersbesluit de juiste juridische basis zou geven aan de afsluiting van de Spoorlaan. Het
heeft vervolgens 3 maanden geduurd voordat dat besluit half november 2010 genomen
werd (om redenen die absoluut niet ter zake deden met betrekking tot de voltooïng van de
herinrichting van de wijk).
Na een verkeersbesluit kan de gemeente onmiddellijk tot aktie overgaan. Er is de
mogelijkheid van een voorlopige voorziening (zoals in het besluit vermeld) wanneer daar
zwaar wegende argumenten tegen zouden zijn. Gezien de zorgvuldige voorgeschiedenis
(met inspraak) kan daar geen sprake van zijn. De gemeente geeft echter te kennen eerst
de hele bezwaarprocedure te willen afronden alvorens een definitief besluit te nemen. Eerst
was er sprake van een hoorzitting in januari 2011, dan 15 februari, en nu dan weer uitstel.
Een uiteindelijk besluit zal pas ver in het voorjaar genomen kunnen worden.
Deze weken is het sluipverkeer in onze wijk door de tijdelijke afsluiting van de
Soestdijkseweg weer enorm toegenomen, wij willen dit niet meer.

Door slechte planning en gebrek aan daadkracht lijkt de afsluiting van de Spoorlaan voor auto’s
bijna een jaar te laat gerealiseerd te worden. Tenzij u nu als wethouder besluit toch direct tot
afsluiting over te gaan. Dat kan en het moet, in het licht van alle eerdere afspraken en
besluitvorming, en de veiligheid in de wijk.
Met vriendelijke groet,

Gerrit Bloothooft (vz), Koppellaan 2, 3512 PE Bilthoven

