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Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte commissieleden,
Op 22 december jl. heb ik naar aanleiding van een rondvraag van mijnheer Gilissen van de VVD
toegezegd u te informeren over de uitkomsten van de ' Second Opinion Bereikbaarheid Winkelcentrum
Vleuterweide'.
Aanleiding
Eind 2011 is er een overleg geweest tussen wethouders Lintmeijer en Isabella met de
Winkeliersvereniging Winkelcentrum Vleuterweide en de GEM Vleuterweide over parkeren en de
ontsluiting van het winkelcentrum. De GEM Vleuterweide was van mening dat er een gedegen
onderzoek moest komen naar het parkeren en de ontsluiting door een extern adviesbureau. Inmiddels
is de rapportage gereed en conform de toezegging zend ik u deze hierbij toe.
De inhoud van het onderzoek
De GEM Vleuterweide heeft het adviesbureau Goudappel Coffeng opdracht gegeven voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:
•
Parkeertellingen en interviews: een onderzoek naar de parkeerdruk en –duur tijdens
verschillende momenten van de week. Ook is er een beeld van de herkomst van de bezoekers
van het WC opgesteld om een vergelijking te kunnen maken met het distributieplanologisch
onderzoek dat vóór de ontwikkeling van het WC is opgesteld.
•
Uitvoeren van second opinion ontsluitingsstructuur: De GEM heeft nog een deel van het gebied
te ontwikkelen. Goudappel Coffeng heeft beoordeeld hoe de huidige ontsluitingsstructuur
functioneert, hoe die kan gaan functioneren als de laatste uitbreiding wordt gepleegd en of er
nog sprake kan zijn van tijdelijke oplossingen in afwachting van de definitieve invulling.
Bij dit onderzoek, in opdracht van de GEM Vleuterweide, zijn de gemeente en de Winkeliersvereniging
Winkelcentrum Vleuterweide betrokken.
Vervolgstappen
Het onderzoek richtte zich o.a. op het functioneren van de huidige ontsluitingsstructuur en
infrastructuur in globale zin. Het onderzoek heeft geleid tot een verkenning van de knelpunten plus
verkeerskundige oplossingsrichtingen. De vervolgstappen bestaan uit het uitvoeren van een nadere
uitwerking van de voorkeursopties en een bredere belangenafweging.
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Deze nadere uitwerking dient op de volgende aspecten in te gaan:
•
Effecten op de fietsroute en –infrastructuur;
•
Effecten voor bevoorradend vrachtverkeer;
•
Effecten op de rittijden van de bus;
•
Eventuele gevolgen voor de medefinanciering van de aanleg van de busbaan vanuit het Rijk;
•
Verkeerskundige aspecten, o.a. de verkeersaantrekkende werking en risico van doorgaand
autoverkeer;
•
Kostenraming, incl. de financiële dekking en de financierende partij.
Bij deze nadere uitwerking en belangenafweging worden partijen als GEM Vleuterweide, het Bestuur
Regio Utrecht en de Winkeliersvereniging Winkelcentrum Vleuterweide betrokken. Daarnaast worden de
wijkraad Vleuten de Meern en direct omwonenden en andere belanghebbenden te zijner tijd
geconsulteerd.

Wij informeren u te zijner tijd over de uitkomsten.

Met vriendelijke groet,

Frits Lintmeijer, mede namens Gilbert Isabella
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