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Verkeersontwikkelingen winkelcentrum
Geachte medebewoners van de
Drieburgen, het Albrechtsveld, de flats bij
het winkelcentrum en de Zevenburgen.

Verwachting toenemende verkeersknelpunten bij winkelcentrum
Eerder hebben wij u geïnformeerd over de
te verwachte toenemende verkeers- en
parkeerdrukte en de verkeersplannen van
de gemeente rond het winkelcentrum.
Eerder dit jaar had de gemeente Gouda
namelijk een ontwerp verkeersbesluit
gepubliceerd over de plaatsing van
(verzinkbare) palen bij de Lekkenburg,
Ruigenburg en Vlietenburg. De gemeente
wil hiermee de verkeerscirculatie rond het
winkelcentrum aanpassen. Op zich is een
verkeersplan inderdaad nodig, maar naar
ons idee was het besluit onvoldoende
onderbouwd en ging het voorbij aan de
bredere problematiek.

Vele reacties bewoners,
bewonersavond, zienswijze
Wijkteam en Albrechtsveld
Daarom heeft het Wijkteam voor de
zomer nog een zeer druk bezochte
bewonersavond gehouden. Bewoners
hebben veel klachten maar ook veel
zinvolle suggesties gedaan. Deze hebben
wij gebruikt in een officiële zienswijze
naar de gemeente Gouda.
Het Wijkteam vroeg daarin om eerst goed
onderzoek te doen naar de leefbaarheid,
veiligheid, bereikbaarheid én gedane
suggesties. Gewezen werd op de grotere
verkeersdrukte, de parkeercapaciteit, de
verkeersroutering, het sluipverkeer, de
problematiek van het laad- en losverkeer
en (fiets)verkeersveiligheid. Gevraagd
werd ook om een goede belangenafweging. Ook de bewonersvereniging
Albrechtsveld had een zienswijze
ingediend.

Gemeente zal eerst nader
onderzoek doen
De gemeente Gouda heeft ons toen
bericht dat zij een definitief verkeersbesluit zal nemen nadat de verbouwing
van het winkelcentrum Bloemendaal is
afgerond. Uit de brief van de gemeente:
Vervolgens zal de gemeente “nagaan of
en zo ja waar de knelpunten in de
verkeersafwikkeling optreden. Zo nodig
zullen wij door middel van verkeerstellingen meten wat de effecten zijn van
het nieuwe winkelcentrum op de
verkeersintensiteit. Daarna zullen wij
bezien of het ontwerp verkeersbesluit
definitief genomen wordt of dat er
alternatieve maatregelen wenselijk zijn. ”
Er zijn dus geen palen geplaatst en er
komt eerst nader onderzoek. Het
wijkteam is tevreden met dit besluit van
de gemeente.

Verdere stappen en gevraagd
⇒ Wij vragen u nieuwe relevante verkeersontwikkelingen aan ons door te geven.
⇒ Enkele bewoners die ons helpen met de
verdere stappen richting projectontwikkelaar, winkeliers en gemeente.
⇒ Uitwerking van de alternatieve verkeersmaatregelen van bewoners en wijkteam.

Verdere informatie
Indien u op de hoogte gehouden wilt
worden van de ontwikkelingen rondom
het winkelcentrum (plannen skatebaan,
verkeer, overlast, cameratoezicht) en hoe
wij de belangen van bewoners en wijk
behartigen, dan kunt u zich opgeven voor
onze digitale nieuwsbrief. Hiervoor kunt u
contact opnemen met 06 239 56 999 of u
opgeven via info@wijkteamplaswijck.nl.

