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Herinrichting Rijnstraat

Kennisnemen van:

Aanpassing Raadsvoorstel met betrekking tot de herinrichting van de Rijnstraat.

Inleiding:

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van 9 juni jongstleden is het raadsvoorstel 'Herinrichting
Rijnstraat" besproken. Tijdens de behandeling van dit agendapunt gaf een aantal fractiewoordvoerders aan
dat ze de kosten van de afsluiting van de Rijnstraat onevenredig hoog vonden in relatie tot het te realiseren
doel. Met name de nut en noodzaak van de afsluiting van de Rijnstraat aan de westzijde van de straat door
middel van twee dynamische palen werd door een aantal fractiewoordvoerders ter discussie gesteld.
Wethouder De Weger heeft desgevraagd aangegeven hier nog eens kritisch naar te kijken en hier op terug
te komen.

Kernboodschap:

Conform de toezegging van wethouder De Weger is nog eens kritisch naar de nut en noodzaak van
afsluiting van de Rijnstraat door middel van twee dynamische palen aan de westzijde van de straat
gekeken. Hierbij is geconstateerd dat de afsluiting van de westzijde van de Rijnstraat niet strikt noodzakelijk
is. Het laten vervallen van deze twee dynamische palen leidt tot een aanzienlijke besparing van de kosten.
Kanttekening hierbij is dat de kans bestaat dat autoverkeer vanuit de richting Meulmansweg/ Westdam,
door het ontbreken van een fysieke beperking, toch de Rijnstraat in rijdt ondanks dat door middel van
bebording is aangegeven dat dit niet is toegestaan. De kosten voor één dynamische paal aan de oostzijde
van de Rijnstraat, inclusief bijkomende kosten worden geraamd op C 65.000,-.

Vervolg:

In het verlengde van deze RIB wordt voorgesteld het raadvoorstel en het raadsbesluit hierop aan te
passen. Hierbij wordt voorgesteld de beslispunten als volgt te wijzigen: De raad besluit: 1) "Het college de
opdracht te geven de Rijnstraat aan de oostzijde fysiek af te sluiten door middel van een dynamische paal,
maar uitsluitend tijdens specifieke tijden." en 2) "Een krediet beschikbaar te stellen van C 65.000,- voor de
dynamische afsluiting van de oostzijde van de Rijnstraat en deze kosten te dekken uit de Algemene
Reserve." Tevens wordt in het vervolg van het raadsvoorstel de tekst hier ook op aangepast.

Tot slot wordt bij de genoemde evaluatie na minsten 4 seizoenen bekeken wat de gevolgen van het niet
afsluiten van de westzijde van de Rijnstraat zijn.
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