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Variantenoverleg Nieuwkuijk
Lian Wijntjes 22 december 2015

Circa 50 genodigden zijn op 19 november 2015 om hun mening gevraagd over varianten die bij het projectteam op dit moment in beeld zijn voor de aansluiting Nieuwkuijk.
Uitkomst van de avond waren diverse argumenten die voor bewoners belangrijk zijn en een aantal door bewoners ontwikkelde varianten.

Voordat de groep in kleine subgroepjes uiteen ging, gaf het adviesbureau een toelichting op de doelstellingen van GOL. Ook was er ruimte voor het beantwoorden van
vragen. Deze gingen onder andere over de doelstellingen, verkeercijfers, maatregelen, het verkeer en fase 2 projecten.

De drie varianten

Aan vijf ronde tafels is vervolgens met groepjes betrokkenen het gesprek aangegaan over de 3 varianten; het kruispunt, de turborotonde en het verleggen van de op- en afrit
(zuidkant) van de A59. Er werden argumenten opgehaald bij de aanwezigen over deze varianten. Verder werd gesproken over de parallelweg uit het fase 2 project en een
knip in de Wolput (aanvullende maatregel op de aanpassingen aan aansluiting 43).

Aan de tafels hebben bewoners ook eigen varianten ingetekend en hun wensen en zorgen kenbaar gemaakt. Een groep bewoners uit Vliedberg gaf aan het begin van de
avond een oorkonde met enkele oplossingen voor aansluiting 43 die voor hen de voorkeur hebben.

Uitkomst

Er is deze avond veel gediscussieerd en de verschillende varianten zijn zeer intensief beargumenteerd. Dat varieert van; houd zoveel mogelijk op- en afritten open voor het
spreiden van het verkeer, we maken ons zorgen over veiligheid en leefbaarheid, tot het plaatsen van geluidschermen. Ook is een aantal extra varianten boven tafel
gekomen. Over het algemeen kunnen we concluderen dat bij veel tafels dezelfde aanvullende ideeën zijn genoemd. De extra varianten die zijn genoemd gaan we daarom
zorgvuldig bekijken.

Vervolg

De uitkomsten van deze avond  (kijk voor het verslag in de submap variantenoverleggen november 2015 onder het tabblad documenten op deze site) worden samen met
het deskundigen advies voorgelegd aan de stuurgroep. De stuurgroep neemt in januari 2016 een besluit.
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