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Aan het College van B&W
Gemeente Zeist
Postbus 513
3700AM Zeist

Den Dolder, 18 juli 2010.


Betreft: Bezwaarschrift verkeersbesluit aanwijzing fietspad Paduaweg.


Geacht college,

Onderstaand treft u het bezwaarschrift aan van de Belangenvereniging Den Dolder (BDD), met betrekking tot: " het verkeersbesluit aanwijzing fietspad Paduaweg".

Het bezwaar richt zich tegen het besluit om de Paduaweg in Den Dolder ter hoogte van de Marterlaan af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, waardoor doorgaand autoverkeer onmogelijk wordt.

De gronden van het bezwaar.
Het bezwaar richt zich hoofdzakelijk op de volgende onderwerpen:
De beweegredenen tot het nemen van dit besluit.
Het ontbreken van onderzoek.
Het besluit is onvoldragen c.q. onvolkomen.
De gevolgde procedures.

1. Beweegredenen tot het nemen van dit besluit.
In de brief van 7 juni 2010 aan het college van B&W (kenmerk 10UIT05599) wordt gemeld dat "bewoners" om maatregelen hebben verzocht. Uit eigen waarneming weten wij dat het hier gaat om een op zich begrijpelijk en als zodanig te waarderen burgerinitiatief van meerdere bewoners van de Tolhuislaan en de Paduaweg. De suggestie dat alle bewoners dit verzoek zouden hebben gedaan is niet aan de orde.
In dezelfde brief stelt u dat dit verzoek wordt ondersteund door een door buurtbewoners uitgevoerd onderzoek. Uit eigen waarneming weten we dat dit onderzoek slechts een beperkt karakter heeft gehad en is gedaan onder de kring van direct aanwonenden, waarvan verondersteld kon worden dat zij het initiatief tot afsluiten zouden ondersteunen. Dit zijn met name  de bewoners van de Paduaweg en de Tolhuislaan en in mindere mate de Hezer Enghweg.
Er is dus geen sprake van een algemeen ondersteunend onderzoek.

In dezelfde brief wordt gemeld dat er draagvlak bleek te zijn voor de afsluiting van de Paduaweg. Voor dit draagvlak geldt hetzelfde als voor het ondersteunende onderzoek n.l. dat het niet representatief is en dus niet op deze wijze door de Gemeentelijke overheid als uitgangspunt voor evenwichtige besluitvorming mag worden geaccepteerd.
In eerder genoemde brief wordt ook gemeld dat de Tolhuislaan en de Paduaweg een verblijfsfunctie hebben. Dit is maar zeer ten dele het geval omdat juist uit de manier waarop deze wegen zijn vormgegeven, blijkt dat het ooit bij eerste aanleg de bedoeling is geweest om deze wegen ook als doorgaande weg te gebruiken. Dit blijkt o.a. uit de textuur van de weg en de manier waarop de weg in de buurt is ingepast.
Ook dit argument is dus niet valide.

Samengevat blijken de argumenten om de Paduaweg af te sluiten gebaseerd te zijn op gevoelens van bewoners en niet op metingen c.q. feiten. 
In eerder genoemde brief wordt gesteld dat dit niet altijd mogelijk is, maar er zijn nu juist voor Den Dolder recente verkeerstellingen/berekeningen gemaakt die in dit geval zouden kunnen worden gebruikt ter onderbouwing van dit besluit. Nu dit niet is geschied, is het gemeentelijk besluit tot afsluiting van de Paduaweg kennelijk op niets anders gebaseerd dan op gevoelens van direct aanwonenden, die overigens niet onbelangrijk zijn, maar die er niet a-priori toe mogen leiden dat vele andere dorpsbewoners zich daardoor negatief getroffen zouden kunnen voelen.

2. Het ontbreken van onderzoek.
Zoals hiervoor aangegeven is onderzoek in de vorm van verkeerstellingen en metingen niet uitgevoerd. Dit had zeker gemoeten omdat  het bekende gezegde:”Meten is weten”, ook hier geldt.
Verder hebben wij in eerdere bezwaren al eens aangegeven dat het verstandiger zou zijn om de maatregelen op de Paduaweg te bezien in samenhang met de afsluiting van de spoorwegovergang voor autoverkeer en het daarmee samenhangende opwaarderen van het centrum van Den Dolder en het aanleggen van de Tolhuistunnel.
Voor alle duidelijkheid: wij sluiten zeker niet uit dat uit deze samenhang zou kunnen blijken dat maatregelen op de Tolhuislaan en de Paduaweg nodig zijn. Ons pleidooi is er steeds op gericht geweest om geen onsamenhangende en geen premature maatregelen te nemen. Al deze werkzaamheden rond de afsluiting van de spoorwegovergang voor autoverkeer hangen samen; dus zouden ook de te nemen maatregelen samen moeten hangen.

3. Het besluit is onvoldragen c.q. onvolkomen.
Bij de afsluiting van de Paduaweg tussen Marterlaan en de toegang tot de aanvoerplek van goederen t.b.v. Albert Heijn is geen rekening gehouden met de 8 parkeerplaatsen die daardoor verdwijnen. Deze parkeervakken worden eens per week gebruikt als standplaats voor de bibliobus. Het voorstel voorziet niet in een nieuwe plek voor de bibliobus en is daarmede dus onvoldragen.
Het voorstel voorziet ook niet in het plaatsen van verkeersborden aan het begin van de Tolhuislaan en bij het verlaten van de Marterlaan ri Paduaweg die aan moeten geven dat de weg doodloopt. Ook hierdoor is het plan onvoldragen.
Bij het inrijden van de Paduaweg ri Albert Heijn komt men uiteindelijk voor de voorgenomen afsluiting te staan. Op deze plek mag men de Marterlaan niet in omdat dit eenrichtingsverkeer is en men kan hier ook niet draaien.
Ook hierdoor is het plan onvoldragen.
In de eerder genoemde brief wordt er van uitgegaan dat er geen grotere verkeersbelasting zal zijn op de andere wegen in de buurt van de Paduaweg. Dit is niet onderzocht en alleen al het plaatselijke verkeer uit de buurt dat geen gebruik meer zal maken van de Paduaweg om naar het centrum te gaan zal gebruik maken van de andere wegen zoals Hezer Enghweg , Dassenlaan en Eekhoornlaan. Ook hierdoor is het plan onvolkomen te noemen.

4. De gevolgde procedures.
Het verbaast ons dat de Gemeente een op zich te waarderen burgerinitiatief van een beperkt aantal belanghebbende bewoners op deze wijze - o.i. kritiekloos- heeft opgepakt. In dit soort gevallen behoort de gemeente zelf onderzoek te doen, zodat een aangedragen probleem geobjectiveerd kan worden. Zeker in dit geval waar er betrekkelijk eenvoudige metingen gedaan zouden kunnen worden in de vorm van tellingen en snelheidsmetingen.

Opvallend is voorts dat de Gemeente -voorzover ons bekend- in de aanloop naar dit verkeersbesluit geen overleg heeft gevoerd met de ondernemers/winkeliers in het centrum van ons dorp. Zij hebben toch een primair belang bij de mogelijke effecten van dit besluit.

Wij maken tenslotte bezwaar tegen de gevolgde procedure omdat er op de door de BDD eerder ingediende bezwaren, tot op heden niet is gereageerd.

Wij verzoeken u om de voorgenomen maatregelen uit te stellen tot na het afronden van de bouw van de Tolhuistunnel, de afsluiting van de spoorwegovergang en het opwaarderen van het centrum van Den Dolder. Indien daarbij uit nader uit te voeren onderzoek en metingen zou blijken dat er nadere maatregelen nodig zijn die gebaseerd zijn op feiten en metingen, zult u ons graag aan uw zijde vinden om draagvlak voor de dan te nemen maatregelen te verkrijgen.


Met vriendelijke groet,

namens de belangenvereniging den Dolder (BDD),



R.J. Zee,
Vice voorzitter.

