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MOTIE 6 van 2020 Tégen stemden:

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen w u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41, lid 6, Reglement van Orde een motie met
als onderwerp ‘Verkeersanalyse Driehuis’, indienen met betrekking tot het raadsvoorstel nummer:
Rs20.00265, behorende bij agendapunt 9 van de raadsvergadering van 27 februari 2020.

De motie luidt als volgt:

De raad van de gemeente Velsen,

Constaterende dat:

Tijdens de dorpsdialoog Driehuis op dinsdag 25 februari 2020 veelvuldig de verkeersproblematiek en
parkeerdruk rondom het Missiehuis en op meerdere locaties in Driehuis onderwerp van gesprek is
geweest. Inwoners maken zich zorgen dat wellicht individuele woningbouwontwikkehngen geen grote
invloed hebben op doorstroming, maar alle ontwikkelingen samen mogelijk wel.

• Het is daarom wenselijk om door een gespecialiseerd bureau een verkeerscirculatie analyse te laten
maken voor geheel Driehuis en daarin alle potentiële bouwlocaties mee te nemen.

Verzoekt het college:

• Door een gespecialiseerd bureau een verkeerscirculatie analyse voor geheel Driehuis te laten
maken en hierin ook de effecten van alle potentiële woningbouwontwikkelingen in Driehuis mee
te nemen.

• Bij te verwachten grote verkeersdruk en/ of parkeerdruk een passende oplossingen aan te
dragen.

Toelichting:

Tijdens de dorpsdialoog Driehuis op 25 februari 2020, is veelvuldig de zorg uitgesproken over de toename van
verkeersdrukte als er meer woningbouw in de toekomst en op de locatie Missiehuis gerealiseerd wordt.
Ook de parkeerdruk baart bij veel mensen zorgen.

Momenteel wordt er b ieder individueel plan een analyse gemaakt of deze grote gevolgen hebben voor de
doorstroming. Individueel hebben deze woningbouwplannen vaak geen grote invloed, maar inwoners van
Driehuis maken zich meer zorgen dat de optelsom van ontwikkelingen een grote invloed heeft. De raad neemt
deze zorgen serieus en verzoekt het college dit te analyseren en bij verwachte grote gevolgen passende
oplossingen aan te dragen.
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