
                                                                                                                             

Artikel 33 vragen CDA Culemborg                                                                   

19 mei 2021 
 
Onderwerp:  Proef Vianense Poort     

 

 

Vragen aan College, 

 
Op 22 april ontving de gemeenteraad een informatienotitie over de voorgenomen proef rond de afsluiting van 
de Vianense Poort voor het autoverkeer. 

Om als gemeenteraad straks goed inzicht te krijgen op de consequenties van de proef waarmee de Vianense 
Poort wordt afgesloten voor het autoverkeer, heeft het CDA de volgende vragen; 

1. In de ontvangen informatienotitie van 21 april jl. staan 10 meetpunten opgenomen. Kan het college aangeven 
waarom de Westersingel niet als meetpunt in deze proef is opgenomen? 

2. Heeft het college kennis genomen van de oproep van inwoners van de Westersingel (zie dagpost 17 mei j.l.) 
om hun straat ook van een meetpunt te voorzien?  Is het college bereid gehoor te geven aan deze oproep en de 
Westersingel als meetpunt toe te voegen?  

3. Een afname van de verkeersveiligheid in de omliggende straten maakt geen onderdeel uit van de kaders op 
basis waarvan de evaluatie gaat plaatsvinden. Is het college bereid te overwegen dit als kader toe te voegen?  

4. Indien vorige vraag met ja is beantwoord. Kan het college aangeven op welke manier dit effect (toename/ 
afname verkeersveiligheid) meetbaar gemaakt kan worden? Wanneer is het beoogde effect bereikt?    

5. Als kader voor de toegenomen verkeersdruk op omringende straten (bijvoorbeeld Westersingel en Triosingel) 
wordt het acceptabel geacht dat er dagelijks een wachtrij van maximaal 100 meter (ca. twintig auto’s) mag 
ontstaan. Kan het college dit kader onderbouwen? Waar is de afstand van 100 meter op gebaseerd?    

6. Gelet op voorgaande, als uit de evaluatie blijkt dat aan de genoemde kaders van de informatienotitie wordt 
voldaan, is het permanent afsluiten van de Vianense Poort dan definitief een feit? 

7. Afhankelijk van de antwoorden op bovenstaande vragen, is het college bereid de geformuleerde kaders, zoals 
nu verwoord in de informatienotitie nog ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad? Dit om te 
voorkomen dat er achteraf discussie over de uitkomst van de evaluatie gaat ontstaan? 

8. Klopt het dat de evaluatie van de proef, en als gevolg daarvan het besluit voor een definitieve afsluiting, plaats 
zal vinden in de nieuwe raadsperiode, dus door het nieuwe college?   

 

Wij zien het antwoord op bovenstaande vragen gaarne tegemoet. 

Namens CDA Culemborg 

Marco van Zandwijk 

 


