Schriftelijke vragen
Datum : 21 november 2018
Geachte wethouder,
Door meerdere bewoners in Veenendaal-Oost zijn wij benaderd met een dringende vraag en verzoek
tot een oplossing. Zoals bekend kent de wijk nogal zijn zorgen en problemen omtrent 1 in- en uitgang.
Bewoners die helemaal achterin de wijk wonen hebben dagelijks te maken met opstoppingen van
gemiddeld 15 minuten om alleen maar hun de wijk uit te rijden. Frappant genoeg is dit op
regenachtige dagen nog langer omdat er meer mensen met de auto de wijk in en uit rijden. Ook
mensen van buiten de wijk die kinderen met de auto naar school brengen vergroten de verkeersdruk.
De zorgen worden nu alleen maar groter met de komst van supermarkt Lidl en naar alle
waarschijnlijkheid ook de Albert Heijn die vanuit de corridor naar Oost verhuist. Dit zorgt niet alleen
voor irritaties (dit uit zich ook zichtbaar op social media) maar geeft ze ook een gevoel van
onveiligheid. Dit bevordert de leefbaarheid niet in de wijk.
Naast alle opstoppingen, parkeren ook veel mensen ’s ochtends en ’s middags hun auto’s op de
Spitsbergenweg en lopen dan een stuk om hun kinderen naar school te brengen. Sommige bewoners
parkeren hun auto’s regelmatig ‘s avonds op de Spitbergenweg omdat ze op deze manier sneller op
hun werk kunnen zijn dan wanneer ze eerst nog de hele wijk door moeten rijden.
Bewoners achterin de wijk trekken aan de bel en willen graag een oplossing. Gezien de onzekerheden
omtrent Rondweg-Oost en alle verbouwingen is het eens tijd om de bewoners in Oost ook eens wat
goed nieuws te brengen. Wij denken een oplossing te hebben en hopen dat u namens de bewoners
hierin wilt meewerken/denken. Door achterin de wijk een nieuwe in- en uitgang te realiseren kunnen
we een enorme druk op de huidige in- en uitgang weg nemen. Voor mensen die op het
industrieterrein in Ede zou dit een enorme ontlading zijn. Zij kunnen middels deze route binnen 15
minuten op het industrieterrein in Ede zijn. Ze hoeven nu niet meer in de wijk stil te staan en daarna
op de rondweg.

Middels een aantal foto’s hieronder willen wij u een indruk geven op onze plan.

Middels een aantal foto’s wil ik u een indruk geven van de situatie.

(tekst hoort bij onderstaande foto)
Rechtdoor: Dragonderweg
Rechts en links: Spitbergenweg
Zoals u op de foto ziet staat er nu ook een auto geparkeerd. Dit was niet tijdens schooluren. Dit
gebeurd wel vaker daar. Het is makkelijker dan de gehele wijk in te rijden.

Verplaats de fietsingang zo’n 80 meter naar achteren.

(Tekst hoort bij onderstaande foto)
Hier kan een ingang in de wijk gecreëerd worden. Na de “nieuwe” ingang kan alsnog de fiets doorgang
geplaatst worden om de dragonderweg gesloten te houden waardoor deze niet als sluiproute gebruikt
kan worden.

ProVeenendaal heeft daarom de volgende vragen:
1. Staat de wethouder ervoor open om een nieuwe in en uitgang te bewerkstelligen voor de wijk en
bewoners van Veenendaal-Oost.
2. Wat vindt de wethouder van het idee om de fietsingang verderop te plaatsen en een nieuwe ingang
voor de wijk te realiseren.
3. Mocht de wethouder openstaan voor bovenstaande suggesties op welk termijn kan dit
bewerkstelligd worden.
4. Mocht de wethouder niet mee gaan met bovenstaande ideeën, waarom niet?

Wij vertrouwen op een spoedige, gemotiveerde beantwoording van onze vragen.
Met vriendelijke groet,
Said el Hassnaoui
ProVeenendaal

