
Motie

Registratienummer
Onderwerp

Datum

lngediend door de fractie(s)

: 03-09
: (vracht)verkeersmaatregelen lndustrieweg te Waardenburg

: 26maarl2019
: SGP - DB - GL - CDA - VWB - LLB. PvdA - CIL

Naar aanleiding van de beeldvormende en oordeelsvormende voorronden, inzake het raadsvoorstel

tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor het bedrijf
Plomp & Zn B.V. te Waardenburg.

De raad van de gemeente West Betuwe op 26 maart 2019 in vergadering bijeen

Gehoord hebbende

- de opmerkingen die betrokkenen en omwonenden hebben gemaakt over de verkeerssituatie
in de lndustrieweg te Waardenburg tijdens de beeldvormende vergadering.

- de beantwoording van de vragen vanuit het college in de oordeelsvormende vergadering.

Daarbij overwegende dat

- er regelmatig veel auto's, vrachtwagens of trailers geparkeerd staan op de openbare weg.

- er onoverzichtelijkheid is bij de aansluiting van de lndustrieweg op de Achterweg, mede door

de beperkte doorgang en de aanwezigheid van een fietspad, en er daardoor gevaarlijke

situaties kunnen ontstaan.

- in de ruimtelijke onderbouwing bij de gevraagde verklaring van geen bedenkingen voor de

wijziging van de inrichting van het bedrijf Plomp er een gewijzigde verkeersintensiteit aan de

orde is, mogelijk ook tijdens de komende bouwactiviteiten op het industrieterrein.

De raad is van mening dat

- de genoemde overwegingen serieus genomen dienen te worden.

- bij de nu gevraagde verklaring van geen bedenkingen, dit nu het juiste moment is om te doen

Verzoekt het college om

1. de verkeerssituatie ter plaatse te onderzoeken.

2. maatregelen te treffen die de veiligheid en doorstroming bevorderen en eventueel overlast

verminderen (bijvoorbeeld door het instellen van éénrichtingsverkeer).

3. de genoemde maatregelen na invoering te monitoren.
4. de raad in kennis te stellen van de resultaten.

En gaat overtot de orde van de dag.
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