UITKOMSTEN BURGERPANEL RECHTERENSEDIJK
We hebben in december 2014 het burgerpanel geraadpleegd over de Rechterensedijk. De
panelleden konden inrichtingsvoorstellen indienen. Belangrijker nog was de vraag welke
afwegingscriteria ze het belangrijkst vinden. De uitkomsten helpen de raad straks op een
transparante manier een zorgvuldige en breed gedragen keuze te kunnen maken.

Uitkomsten
Het burgerpanel stelt de gemeente voor een grote uitdaging. Het verbreden van de weg met één- of
tweezijdige kap en herplant wordt het meest genoemd als inrichtingsvoorstel. Tegelijkertijd vindt het
panel dat het criterium landschap zwaar mee moet tellen. Hieronder vindt u een verdere toelichting
op de uitkomsten.

Ranglijst afwegingscriteria
We hebben het burgerpanel gevraagd de zeven criteria te beoordelen die de gemeenteraad in
september 2014 heeft opgesteld. Dit geeft de raad later dit jaar houvast bij het onderling vergelijken
van verschillende inrichtingsvarianten. De respondenten hebben telkens twee criteria tegen elkaar
afgewogen. Op basis van in totaal 21 vergelijkingen tussen telkens twee criteria, is berekend welk
criterium de inwoners het belangrijkst vinden bij herinrichting van de Rechterensedijk. Dit blijkt de
verkeersveiligheid te zijn, gevolgd door de landschappelijke kwaliteit.
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Verkeersveiligheid
Landschap
Waterkering
Techniek (wegbeeld/snelheid/doorstroming)
Kosten
Uitvoeringstermijn
Economie (grote voertuigen, toerisme)

-1-

6

7

Antwoorden open vraag voor inrichtingsvoorstel
Het burgerpanel kon aanvullend reacties op de volgende open vraag indienen:
Hoe kan volgens u de Rechterensedijk, deel station tot en met bocht, het best worden ingericht?
Er zijn bijna 740 concrete inrichtingsvoorstellen ingediend, die we in de volgende hoofdcategorieën
konden indelen:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Aparte rijbaan aanleggen
Niets doen
Erftoegangsweg 60 km/uur
Weg verbreden
Nieuwe weg
Overige voorstellen

Van de inrichtingsvoorstellen scoort de categorie ‘Weg verbreden’ het hoogst, gevolgd door ‘Aparte
rijbaan aanleggen’ en ‘Erftoegangsweg 60 km/uur’.
Binnen de hoofdcategorieën hebben de panelleden verschillende opties aangegeven. De variant ‘weg
verbreden‘ is door de indieners vertaald in opties voor verbreden links of rechts van de huidige weg
en in één- en tweezijdige kap, al dan niet met herplant van bomen.
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Bij de categorie ‘Aparte rijbaan aanleggen’ zijn bijvoorbeeld variaties ingediend in de manier van
aansluiten op het bestaande tracé, de gewenste snelheid en de locatie van de aparte rijbaan.
Het idee van inrichten als erftoegangsweg 60 km/uur kan volgens indieners onder andere door de
inrichting van het deel bocht-kasteel door te zetten en/of door passeerstroken aan te leggen.
De categorie ‘overige voorstellen’ bevat uiteenlopende ideeën die elk maar enkele keren genoemd
worden en/of meer juridisch getint zijn. Hieronder vallen ideeën als het omwisselen van fietspad en
rijbaan, het weren van vracht- en landbouwverkeer en/of het aanleggen van een weg speciaal voor
dit verkeer. Ook het instellen van 30 km/uur wordt hier genoemd.

-3-

Ingediende reacties na oproep 1 – 15 december 2014
Door inwoners en organisaties zijn 16 reacties ingediend bij de gemeente na de oproep in november
2014. De categorieën ‘Weg verbreden’, ‘Aparte rijbaan aanleggen’ en ‘Erftoegangsweg 60 km/uur’
scoren het hoogst van de aangedragen inrichtingsvoorstellen.

Vervolg
De burgerpanelronde is input voor de eerste indikking. In het voorjaar stelt de gemeenteraad vast
welke vijf inrichtingsvarianten kansrijk zijn. Hierna vindt, op basis van de gewogen afwegingscriteria,
de verdere indikking naar twee en uiteindelijk naar één variant plaats.
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