Buurtvereniging
Rond het Wilhelminapark
Uitslag Verkeersenquête

Waarom is de mening van de buurt belangrijk?
De maatregelen hebben tot veel discussie en commo<e geleid.
Het leidt tot frustra<e van buurtbewoners: omrijden, spookrijden en boetes. Het leidt tot onveilige
situa<es in de wijk.
De poli<ek is zich hier ook van bewust.
De gemeenteraad heeD in februari een mo<e aangenomen waarin een aantal zaken zijn benoemd:
•

•
•

•
•
•

•

ac#ef het gesprek aan te blijven gaan met ondernemers en (vertegenwoordigers van) inwoners teneinde signalen op te
halen over geconstateerde knelpunten
inwoners en ondernemers uit te nodigen om signalen over knelpunten te delen en deze vanuit de gemeente te registreren
in kaart te brengen welke oplossingen denkbaar zijn waar het gaat om het wegnemen van knelpunten die niet door
gewenning vanzelf zullen verdwijnen
conform het proces van de Maal#jd van Zeist onderscheid aan te brengen tussen 'quick wins' en structurele oplossingen
‘quick wins’ op korte termijn te implementeren, in nauw overleg met direct betrokkenen
structurele oplossingen te koppelen aan de al voorziene evalua#e in het najaar, voor zover dit op zorgvuldige wijze
mogelijk is vóór de zomer
uiterlijk in april een tussenrapportage te sturen naar de raad

Daarom hebben we de enquête ook op deze manier ingestoken.

Response Enquete
• 556 woningen in onze buurt
• Maar liefs 271 reac8es!
Dat is een enorme response voor een enquête !
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