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Aan het College van B en W 

Postbus 149 

3840 AC HARDERWIJK 

 

Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 32 Organisatieverordening van de gemeenteraad van 

Harderwijk. 

 

Datum: 10-04-2018 

Onderwerp: Werkzaamheden Stadsweiden 

 

Om de verkeersveiligheid in Stadsweiden te verbeteren worden diverse kruispunten aangepakt. Dit 

levert op lange termijn veel op in een wijk, maar zorgt op korte termijn voor overlast. Op dit moment 

is het onder andere het kruispunt van de Stadswei met de Achterste Wei een maand lang afgesloten. 

Binnenkort is een lange afsluiting gepland (van 16 april tot en met 16 mei) voor het kruispunt van de 

Stadswei met de Westermeenweg. Beide zijn drukke doorgaande routes. 

 

We hebben begrepen dat beslissingen met betrekking tot de lengte van de afsluiting en dat het 

kruispunt volledig wordt afgesloten zijn genomen uit kostenoverwegingen. Naar ons bekend is 

geworden, zijn de ondernemers van het Winkelcentrum Stadsweiden pas ruim een week voor de 

afsluiting geïnformeerd. Communicatie over laad- en los verkeer en discussie over alternatieven 

heeft volgens onze informatie niet plaatsgevonden. Ook heeft de mate van afsluiting geleid tot forse 

inkomstenderving bij de ondernemers. De PvdA fractie heeft hierover de volgende vragen 

 

Vraag 1:  

Er is gekozen voor een volledige afsluiting in plaats van gefaseerde werkzaamheden waarbij delen 

van het kruispunt beschikbaar blijven voor doorgaand verkeer of bestemmingsverkeer, waaronder 

laad-en los verkeer. Kunt u de reden van deze keuze aangeven? Hoe is de overlast voor bewoners aan 

de route Zeggemeen-Klavermeen-Hondsdrafmeen in de overwegingen meegenomen? 

 

Vraag 2:  

Kunt u de reden aangeven waarom gekozen is voor een lange periode van afsluiting op een 

doorgaande route? 

 

Vraag 3:  

Is het juist dat de werkzaamheden een week voor aanvang zijn gecommuniceerd met de ondernemers 

in winkelcentrum Stadsweiden? Zo ja, wat was daarvoor de reden? 

 

Vraag 4: 

Over welke aspecten van de afsluiting is vooraf gecommuniceerd met de ondernemers? Welke ruimte 

is ondernemers feitelijk geboden om mee te denken? 

 

Vraag 5: 

In hoeverre is de overlast voor bewoners en ondernemers betrokken bij de keuze voor lengte en mate 

van afsluiting van kruispunten? 
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Vraag 6: 

Gaat de gemeente de afsluiting op het kruispunt Stadswei-Achterste Wei evalueren met de 

ondernemers? Zo nee, waarom niet? Zo ja, in hoeverre wordt deze evaluatie meegenomen bij de 

geplande werkzaamheden bij het kruispunt Stadswei-Westermeenweg? 

 

Vraag 7:  

Gaat de gemeente de financiële gevolgen van deze werkzaamheden voor ondernemers in het 

Winkelcentrum Stadsweiden ook evalueren? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? 

 

Vraag 8:  

Binnenkort wordt ook de verbinding van Stadsweiden naar Drielanden afgesloten. Op welke wijze 

zorgt de gemeente ervoor dat de afsluiting van het kruispunt Stadswei-Westermeenweg zo min 

mogelijk overlast veroorzaakt voor de doorgaande verbinding Stadsweiden-Drielanden? Kan het 

College aangeven of de mogelijkheid wordt geboden om via de tunnel onder de A28 de verbinding 

tussen de wijken voor autoverkeer open te houden?  

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de fractie van PvdA Harderwijk, 

Wilco Bos 


