Februari 2019

Van Kasterenbrug van Berckelstraat
Steun de bewoners in die omgeving en teken de petitie
Een bericht van de bewoners van Berckelstraat:
September 2104 is het raadsbesluit genomen om de van Berckelstraat af
te sluiten voor het autoverkeer.
Huidige situatie (foto van zondagmiddag 3 februari) alleen maar drukker
en drukker. Waardoor er een levensgevaarlijke situatie ontstaat voor
langzaam verkeer.
Daarom hebben we deze petitie gestart .
Op 11 maart gaan wij deze petitie aan de raadsleden aanbieden.
Uiteraard hopen wij op een respectabel aantal ondertekenaars.
Help ons daarbij en onderteken de petitie op, https://vanberckelstraatautovrij.petities.nl
Bewoners van Berckelstraat

Bussen over de nieuwe Oranje Boulevard
Op onnavolgbare wijze is besloten al het busverkeer van de Onderwijs Boulevard over te hevelen
van de Onderwijs Boulevard naar de nieuwe Oranje Boulevard (Oranje Nassaulaan, Juliana plein en
Koningsweg).
Dit heeft voor bewoners van ’t Zand, een woonwijk, meer dan
een verdubbeling van het aantal bussen tot gevolg gehad.
Bewoners zijn hier erg ongelukkig over en heeft dit proberen
tegen te houden door verschillende brieven te schrijven en
het het recht gebruikt om in te spreken.
B&W beriepen zich eerst op het feit dat de route iets is van
Provincie en Arriva. Maar na onderzoek bleek al snel dat het
een vraag van de gemeente zelf is geweest in 2017.
Zonder enig overleg met de bewoners van ’t Zand en zonder
besluitvorming in de gemeenteraad is toch een belangrijke
Openbaar vervoer as uit het mobiliteits-assen plan gestreept.
Bewoners van ’t Zand leggen zich hier niet bij neer.

Auto van de straat vervolg op extra nieuwsbrief
Ondanks de korte periode die wij als bewoners van de binnenstad hadden om in te schrijven op de
Pilot “Auto van de straat”, hebben er toch een aantal binnenstadbewoners gereageerd.
In Zand zuid waren er meer buurtbewoners geïnteresseerd en dat maakte het wel voldoende.
En is er ingeschreven met een geweldige motiverende brief.

Het is nu wachten of Zand zuid uitgekozen wordt om deze pilot te doen.
Voor bewoners, die vlakbij het zand wonen is er een mogelijkheid om toch nog aan te haken,
wanneer de pilot door gaat.
Het is de bedoeling van de Wijkraad Binnenstad / Blb om verder te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn. Mocht u geïnteresseerd zijn in dit onderwerp, laat het ons zeker weten, dan
kunnen we een aparte bijeenkomst plannen. Mail naar: secretaris@blbwijkraad.nl

Uitnodiging
Algemene vergadering Wijkraad Binnenstad / Blb
13 maart 2019
Locatie: Hotel Central (Golden Tulip)
Amadeiro zaal.
Inloop 19:20 met een kop koffie of thee.
Start 19:30 uur: besloten gedeelte bijeenkomst
Start 20:00u: openbare gedeelte bijeenkomst

