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Beg rotingspost:
Niet van toepassing

Beschikbaar bedrag:
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COMMUNICATIE/ PARTICIPATIE
Voor wie is dit advies van be|ang?:
~2› Raadsleden
Nadere speci¿catie: Niet van toepassing
te gebruiken:

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten
~t~ TILS-lijst
Nadere speci¿catie: Niet van toepassing

Geadviseerd wordt de volgende
-2° Niet van toepassing
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tijdelijke

afsluiting van de Nelissenhofweg is het gebruik van de IJzerenmanweg
onderzocht. Het verkeersonderzoek toont geen wijziging in het gebruik aan. Het verkeer
op deze weg is consistent gebleven. Er zijn geen meetbare nadelige consequenties ten
gevolge van het niet beschikbaar zijn van de Nelissenhofweg. Vooralsnog zijn geen
maatregelen nodig op de IJzerenmanweg om gevaarlijke situaties te voorkomen.
Voor het fietsverkeer is er geen noodzaak tot het beschikbaar houden van de
Nelissenhofweg. Met het gerealiseerde vrijliggende fietspad parallel aan de Ringbaan West
is aan een belangrijke voorwaarde voor de fietsbereikbaarheid voldaan.

Gebruik door voetgangers
Het voetpad langs de Nelissenhofweg wordt beschikbaar en bereikbaar gehouden voor
voetgangers
tussen de Kazernelaan en Parklaan. De gemeente onderhoud¿iitpad met
regelmaat.
Voor voetgangers is een verbinding tussen Parklaan en Kazernelaan aan te bevelen. In de
toekomstige uitwerking van het gebied geniet een langzaam verkeer verbinding ter hoogte
van de Nelissenhofweg de voorkeur.

Terugdringing sluipverkeer
De afsluiting van de Nelissenhofweg heeft een positieve invloed op terugdringing van de
doorgaande verkeerstroom (voorkomen sluipverkeer) die oneigenlijk gebruik maakte van
de sluiproute Mastenbroekweg, Altweerterkapelstraat,
Parklaan, Nelissenhofweg,
Kazernelaan, Sluis16, Kempenweg. Hiermee worden een aantal andere doelstellingen
positief beïnvloed waaronder een veiligere fietsverbinding tussen Altweerterheide en het
College via de Mastenbroekweg. Tevens bewerkstelligt de afsluiting van de Nelissenhofweg
dat verkeer geen tijdsvoordeel meer behaalt uit deze sluiproute (west-oost v.v.) door
bebouwde omgeving maar gebruik maakt van de bedoelde en daartoe ingerichte
weginfrastructuur:
Bocholterweg en het Ringbanenstelsel.

Verkeersbesluit
voor tijdelijke
afsluiting
Het College van B&W stelt op 17 december 2013 het verkeersbesluit vast voor tijdelijke
afsluiting Nelissenhofweg. De verkeersmaatregelen op Nelissenhofweg zijn daarop door de
gemeente

aangepast (verzwaard) vanwege de vernielingen
aan de wegbebakening.
De bekendmaking van het verkeersbesluit vindt op 14 januari 2014 plaats met
bezwaarprocedure via de reguliere verzendlijst. De Wijkraad Rond de Kazerne is
opgenomen in deze verzendlijst.
De wijkraad reageert middels een brief op 15 januari
waartoe het College op 23 januari 2014 een uitnodiging doet voor een gesprek hierover.
De portefeuillehouder
Verkeer heeft een gesprek gehouden met het bestuur van de
wijkraad waarin de argumenten
voor het verzoek tot openstellen en de redenen tot het
tijdelijk afsluiten zijn uitgewisseld.
De wijkraad tekent bezwaar aan tegen het verkeersbesluit. Na een zorgvuldige
behandeling, waaronder een hoorgesprek met de wijkraad, neem het College van B&W in
augustus 2014 een besluit in deze bezwaarprocedure en
het bezwaar
ongegrond.

verklaarë

Toekomst voor Nelissenhofweg
Het scenario van open stellen van de weg is afgewogen tegen het afsluiten van de
Nelissenhofweg. Op hoofdlijn is geconcludeerd dat er vanuit verkeerskundig oogpunt geen
zwaarwegende
redenen zijn om de Nelissenhofweg onderdeel van het wegenplan te laten
zijn. Het aankopen van het wegdeel van defensie en het verbeteren van de gehele
Nelissenhofweg zijn erg kostbaar.
Dit afwegende billijkt de noodzakelijke investering in aankoop en onderhoud, in relatie tot
de nut en noodzaak van deze besteding, het algemeen belang niet. Het College van B&W
is voornemens de weg tijdelijk gesloten te houden voor verkeer. In verband met de
gebiedsontwikkeling in deze omgeving wordt geadviseerd de Nelissenhofweg nog niet
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definitief aan het verkeer te onttrekken maar wel de tijdelijke onttrekking aan het verkeer
gestand te doen. Hiermee kan de toekomstige
vanuit algemeen veiligheidsbelang
van het
bestemming van de Nelissenhofweg accommoderen met de ontwikkelingen
gebied. Bij de toekomstige inrichting van dit gebied blijven nu de mogelijkheden open van
tot eventueel
wegverbinding,
tot langzaam verkeer verbinding, van toegangsweg,
kan dan ook in de
De financiering van deze mogelijke bestemmingen
parkeervoorziening.
en de
planvorming worden meegenomen. De invulling van de gebiedsontwikkeling
benodigde inrichting voor toekomstig gebruik is daarbij leidend.

Wij hopen u voldoende te hebben ge`infor
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