Januari 2019
U heeft zich enige tijd geleden ingeschreven voor onze nieuwsbrief Wijkraad Binnenstad / Blb.
De opstart van de Nieuwsbrief heeft op zich laten wachten waarvoor onze excuses.
Samen met de start van 2019 willen wij ook onze nieuwsbrief maandelijks gaan uitbrengen.

Hinthamerdriehoek
Op verschillende plekken in de binnenstad wordt te hard gereden en ook ‘rondjes’
Gereden, wat tot overlast en ergernis leidt.
Wijkraad Blb heeft 19 november jl. een overleg georganiseerd met bewoners uit die
buurt en heeft hiervan een samenvattende powerpoint presentatie gemaakt.
Vervolgens hebben we in december overleg gehad met de gemeente en daarin
hebben bewoners, winkeliers en belanghebbenden samengewerkt om problemen te
beschrijven en samen te kijken naar mogelijke oplossingen.
We verwachten het verslag midden februari en zullen dan aansturen op een
oplossingsrichting.

Stadsring: Zuid Willemsvaart
Er zijn drie overlegronden geweest met bewoners en de gemeente over
de Kanaal Boulevard (deel Sluis 0 tot aan café de Unie aanleg 2019) en de
Oranje Boulevard (deel Koningsweg aanleg 2020). Op zich zijn wensen van
bewoners wel verwerkt in de plannen. Bewoners willen in beide gevallen
asfalt, waar de gemeenteraad destijds gekozen heeft voor
klinkerverharding. De gemeente heeft, op verzoek, een onderzoek
ingesteld naar de verschillen in geluidshinder en trillingen bij beide
soorten bestrating. Het conceptonderzoek in geluidshinder is inmiddels bekend en daar komt asfalt als beste uit de
bus, gevolgd door fluisterklinkers. Zodra er bij ons meer bekend is, zullen we hierover weer informeren.

Oranje Boulevard

Bij de Oranje Boulevard speelt nog de wens van bewoners de
ventwegen te behouden versus de wens van de gemeente om de
zijwegen rechtsreeks aan te sluiten op de Koningsweg . Dit laatste
om verkeer uit de zijwegen voorrang te geven op de Koningsweg
als snelheid remmende maatregel. Donderdag 7-2-2019 heeft de
wijkraad binnenstad/BLB een overleg hierover met de gemeente.
In beide wijken volgt een informatie avond met de uiteindelijke
plannen waar alle bewoners voor worden uitgenodigd.

Save de date: woensdagavond 13 maart openbare bijeenkomst

