
  

 
 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

 
Van  : D66 – Marieke Vellinga 
  
Datum indiening                               : 13 mei 2022 
  
Aan (keuze) : Het college van burgemeester en wethouders 
  
Onderwerp :  Verkeerssituatie Oppenhuizerweg 
  
Wijze van beantwoording : Schriftelijk (binnen 30 dagen) 
  
Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing)   : : 

 

  
Datum beantwoording  : 16 juni 2022 
 
 
Toelichting:  
In verschillende ingekomen stukken zijn de afgelopen tijd zorgen uitgesproken over de (toekomstige) 
verkeerssituatie aan de Oppenhuizerweg. Ook bij de bespreking van het bestemmingsplan in december 
2019 is hier uitgebreid over gesproken en zijn hier zorgen over geuit. 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 

1.  Wat is de stand van zaken met betrekking tot de plannen voor de verkeerssituatie op de 
Oppenhuizerweg? Wanneer kan de raad deze concrete plannen verwachten? 
 

 Antwoord: 
In de actieve raadsinfo van 25 januari 2022 is aangegeven om voor de zomervakantie een voorstel te 
doen over de investeringen in de openbare ruimte. Deze planning is niet haalbaar gebleken omdat de 
initiatiefnemers nog bezig zijn met het in overeenstemming brengen van hun plannen met de 
Stedenbouwkundige onderbouwing. 
 

2.  Wie zijn er bij het maken van deze plannen allemaal betrokken? 
 

 Antwoord: 
De herinrichting van de Oppenhuizerweg is gekoppeld aan de ontwikkeling van het Flexaterrein. Hier 
liggen financiële dwarsverbanden. Het instellen van een 30 km per uur gebied voor de 
Oppenhuizerweg is bij de eerdere raadpleging van de omgeving over het Flexaterrein ingebracht. Ook 
hebben raadsleden en belangenorganisaties dit aangedragen. Bij het nieuwe plan zijn inmiddels 
diverse partijen (ontwikkelaar, welstandscommissie, landschapsarchitect, politie, Fietsersbond en een 
aantal direct belanghebbenden) betrokken. De formele raadpleging van de omgeving gaat plaatsvinden 
als er meer zicht is op de financiën.  
 

3.  Zijn de kosten voor de verkeersaanpassingen al inzichtelijk en zo ja, welke afspraken worden er 
gemaakt t.a.v. de financiering. 
 

 Antwoord: 
Naast de kosten voor verkeerskundige aanpassingen, worden ook de kosten voor het optimaliseren van 
de wandelpromenade aan het water (Somerrak) in beeld gebracht. Hiervoor is extern bureau 
ingeschakeld. Wanneer alle kosten in beeld zijn gebracht, kunnen de initiatiefnemers de 
Stedenbouwkundige onderbouwing completeren met een financiële paragraaf. Daarna kan worden 
gewerkt aan een voorstel voor de raad over de financiering van deze investeringen.  
Naar verwachting zal een en ander plaatsvinden in het vierde kwartaal van dit jaar.  

Tussenantwoord (indien van toepassing): 
 


