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Programma

Even voorstellen

Doel van de avond

Terugblik besluit centrumvisie 3 maart 2015 (tot 19.30 uur)

Toelichting verkeerseffecten (tot 20.30 uur)

Pauze (tot 20.45 uur)

Hoe gaan we nu verder? (tot 22.00 uur)



Even voorstellen

Wouter Das Projectleider verkeersmaatregelen & 

herinrichting winkelstraten

Izaak Boone Verkeersjuridisch advies

Ruud Paauw Communicatieadviseur

Remco Bontenbal Onafhankelijk gespreksleider



Doel van de bijeenkomst

Raad heeft een besluit genomen, maar wel aangegeven 

dat de vastgestelde verkeersvariant nog doorgerekend 

moest worden.

De verkeersvariant bestaat uit meerdere 

verkeersmaatregelen

Vanavond lichten wij de verkeerseffecten toe

De verkeerseffecten zijn startpunt van het gesprek

Voor de verkeersmaatregelen zijn verkeersbesluiten nodig. 

Die zijn vatbaar voor zienswijzen en beroep.



Terugblik 3 maart 2015

Raad heeft een besluit genomen, maar wel aangegeven 

dat de vastgestelde verkeersvariant nog doorgerekend 

moest worden.

Wel kwam een vergelijkbare variant al in een eerder 

centrumplan voor. 

De raad is voor 3 maart wel degelijk ingelicht over de 

verwachte effecten (raadsinformatieavond).

De doorberekening sluit aan bij deze verwachtingen.



Terugblik 3 maart 2015

De verkeersvariant in algemene zin:

- Geen Noord-Zuidverkeer meer door het centrum (via het 

tunneltje)

- Meer ruimte voor voetganger en fietsers, prettiger 

winkelklimaat 

- Per saldo minder autoverkeer in het centrum

- Afsluiten betekent altijd omrijden voor sommige 

automobilisten 



Toelichting verkeerseffecten

Het gaat om de volgende 8 verkeersmaatregelen

1. tunneltje De Klinker - Weeshuislaan - Voorheuvel -

Montaubanstraat

2. Slotlaan - (Korte) Weeshuislaan

3. Meester de Klerkstraat - Parkeergarage Belcour

4. Jagerlaan

5. Parkeergarage Voorheuvel 

6. Torenlaan (zat niet in de centrumvisie)

7. Oude Arnhemseweg – Lommerlust

8. Rozenstraat



VERKEERSMAATREGEL 1
Het afsluiten van de route via het tunneltje bij de Klinker 
voor autoverkeer, met daarbij het openstellen van deze 
route voor het busverkeer. De rotondes bij de Markt en 
Montaubanstraat worden verwijderd.

Verdere toelichting: 
Wel met (brom-)fietsers in beide richtingen.

Effect: 
Minder verkeer door het centrum, meer verkeer 

er omheen, o.a. door Wilhelminapark. Zie 
verkeersonderzoek.



VERKEERSMAATREGEL 2
Het afsluiten van de Korte Weeshuislaan en het instellen 
van eenrichtingsverkeer op de Slotlaan, tussen de Korte 
Weeshuislaan en 1e Hogeweg.

Verdere toelichting: 
Doordat bus via de Klinker gaat rijden (zie 
maatregel 1) kan de Korte Weeshuislaan 

doodlopend worden en het eerste deel van de 
Slotlaan eenrichtingsverkeer.

Effect: 
Hema wordt bevoorraad via Antonlaan – Korte 

Weeshuislaan, niet meer via Slotlaan.



VERKEERSMAATREGEL 3
Het instellen van eenrichtingsverkeer in het tunneltje bij de 
Meester de Klerkstraat. Verkeer vanuit parkeergarage 
Belcour kan dan alleen nog maar rechtsaf naar de 
Weeshuislaan.

Effect: 
Minder verkeer op Meester de Klerkstraat (bij 

winkels).

Belcour



VERKEERSMAATREGEL 4
Het afsluiten van de Jagerlaan, ter hoogte van de Slotlaan.

Effect: 
Minder verkeer in Jagerlaan, ook verder in de 

wijk. Meer verder via Slotlaan en Korte 
Steynlaan. 

NB Per saldo minder verkeer op gehele Slotlaan 
door autoluw karakter (zie 

verkeersonderzoek). 



VERKEERSMAATREGEL 5
Het afsluiten van de parkeergarage Voorheuvel aan de 
zijde van de Markt.

Voorheuvel

Aanvullende toelichting: 
Parkeergarage Voorheuvel is alleen nog te 

bereiken via de Jagerlaan. In de parkeergarage 
is geen doorgaand verkeer meer mogelijk.

Effect: 
Meer verkeer in Torenlaan, om dat te 
voorkomen treffen we maatregel 6.



VERKEERSMAATREGEL 6
Het omdraaien van het eenrichtingsverkeer op de 
Torenlaan, tussen Weeshuislaan en Jagerlaan om 
sluipverkeer te voorkomen.

Aanvullende toelichting: 
Gevolg van maatregel 5.



VERKEERSMAATREGEL 7
Het openstellen van de Oude Arnhemseweg in twee 
richtingen voor autoverkeer, tussen Lommerlust en de 
Montaubanstraat.

Effect: 
Minder omrijden vanuit Lommerlust. 
Oude Arnhemseweg ten westen van 

Lommerlust wordt rustiger. Ten oosten wordt het 
ook iets rustiger als gevolg van maatregel 1.



VERKEERSMAATREGEL 8
Het afsluiten van de Rozenstraat nabij de Markt voor alle 
gemotoriseerd verkeer.

Aanvullende toelichting: 
Rozenstraat wordt doodlopend voor 

autoverkeer. Verkeer van en naar de Markt of 
Voorheuvel kan hier niet meer doorrijden.

Effect: 
Iets rustiger verkeersbeeld in Rozenstraat en 

Bloemenbuurt.



Toelichting verkeerseffecten

De effecten op hoofdlijnen

Het afsluiten van de route via het tunneltje maakt een route 
in zuidwestelijke richting door het centrum onmogelijk. 
Doorgaand verkeer in deze richting gaat om het centrum 
heen rijden via Wilhelminapark of Jacob van Lenneplaan -
Schaerweijdelaan.

In noordoostelijke richting ontstaat, vanwege het afsluiten 
van de route door parkeergarage Voorheuvel een route 
door het centrum via Torenlaan en Jagerlaan richting de 
Jacob van Lenneplaan mogelijk. Hier wordt het dan ook 
drukker.

Vanwege het afsluiten van de Jagerlaan wordt het laatste 
stuk van de Slotlaan en Korte Steynlaan drukker.



Toelichting verkeerseffecten

De effecten op hoofdlijnen

Vanwege het autoluw maken wordt de rest van de Slotlaan

iets rustiger. Dit leidt niet tot grote stijgingen elders. 

De Oude Arnhemseweg en 1e Hogeweg worden rustiger. 

De verkeersafwikkeling op kruispunten verandert slechts 

beperkt. De verkeersafwikkeling op het kruispunt 

Antonlaan - Steynlaan wordt iets beter, maar blijft een 

aandachtspunt.



Toelichting verkeerseffecten

Het verkeersmodel…

Verkeersmodel mist enkele (rustige) woonstraten.

Verkeersmodel is bedoeld op hoofdlijnen, in woonwijken is 

het beeld wat onbetrouwbaarder.

Verkeersmodel is vooral nuttig om varianten te vergelijken.

Verkeersmodel blijft ‘slechts’ een prognose.

We gaan wel binnenkort het verkeersmodel ‘ijken’ aan de 

hand van enkele tellingen. 



Pauze



Hoe nu verder?

Verkeersbesluiten zijn nog niet genomen.

We streven naar maximaal draagvlak zonder afbreuk te 

doen aan centrumvisie.

Na vanavond ruimte voor vervolggesprekken per 

maatregel of groep van maatregelen.

Gesprekken kunnen verschillend van karakter zijn:

1. Aanvullende verkeersmaatregelen (verkeersbesluiten) 

om ongewenste effecten tegen te gaan. 

2. Inrichtingsgesprekken (input voor latere gesprekken 

over herinrichting)

� Op basis van vanavond komen we snel met een 

procesvoorstel.



Hoe nu verder?

1. tunneltje De Klinker - Weeshuislaan - Voorheuvel -

Montaubanstraat

2. Slotlaan - (Korte) Weeshuislaan

3. Meester de Klerkstraat - Parkeergarage Belcour

4. Jagerlaan

5. Parkeergarage Voorheuvel 

6. Torenlaan (zat niet in de centrumvisie)

7. Oude Arnhemseweg – Lommerlust

8. Rozenstraat



Hoe nu verder?

Juridische procedure

B&W neemt concept-verkeersbesluiten

Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen

B&W neemt definitieve verkeersbesluiten

Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen bij 

rechtbank

Rechtbank neemt besluit




