
 

Raadsvergadering 29-01-2019 agendapunt: aanpassen kruising Ebbinge Wubbenlaan - Viaductweg 

Tijdens raadsvergadering van 29-01-2019 spraken wij opnieuw over de kruising Ebbinge Wubbenlaan 

– Viaductweg. Een voorstel, zo bleek tijdens de raadsvergadering twee weken geleden, die veel 

reacties opriep hier in de raad. Veel reacties omdat er niet de overtuiging was dat dit voorstel dé beste 

oplossing is om de onveilige en onduidelijke situatie daar op te lossen.  

Dat wordt veroorzaakt door de verschillende belangen die er zijn in dit gebied. Een drukke kruising, 

die een aantal keren per jaar voor evenementen wordt gebruikt. Een kruising die op verschillende 

manieren kan worden ingevuld, waartoe al eens een poging is gedaan, die niet het gewenste resultaat 

heeft opgeleverd. 

Verschillende belangen, ja en welk belang is dan het grootst. Verkeersveiligheid, de bruikbaarheid voor 

evenementen of de bereikbaarheid van de voetbalvereniging. Is het oordeel van onze agrarische en 

transportsector belangrijk? Hoe belangrijk vinden we het dat het gekozen plan inpasbaar is in de 

plannen van de toekomst? Of geeft de hoogte van de kosten de doorslag? 

De ChristenUnie vindt alle genoemde afwegingen belangrijk. Het gaat echter om de samenhang 

tussen deze afwegingen. In het nu voorliggend voorstel zien we maar één uitgewerkt alternatief. Dat 

geeft onvoldoende basis om tot een goed besluit te komen. Daarom roepen wij door middel van een 

motie het college op, om relevante alternatieven te wegen op basis van de door ons aangegeven 

kaders. We roepen het college ook op om deze alternatieven te bespreken met de belanghebbenden. 

Belanghebbenden die ook al zijn gevraagd om een oordeel te geven over het huidige voorstel. We 

willen de groep uitgebreid zien met in ieder geval de agrarische- en transportsector.  

De ontvangen reacties uit die gesprekken moeten meegenomen worden bij het uitwerken van de 

verschillende alternatieven. We zijn er van overtuigd dat er door te spreken met deze 

belanghebbenden ook veel nuttige, praktische informatie kan worden opgehaald. Op deze manier 

kunnen wij als gemeente goed gebruikmaken van de denkkracht van onze samenleving. 

Wij willen door het indienen van deze motie richting aangeven, hoe wij het aangepaste voorstel willen 

terug zien in de raad. Beter was het geweest dat de raad op voorhand was gehoord en dat de raad de 

kans had gehad om eerder de kaders mee te geven. Dat is niet het geval geweest en door middel van 

deze motie willen we dit alsnog doen. Voor onze fractie is dit belangrijk. Juist ook met het oog op het 

samenspel en de rolverdeling waarover  later deze vergadering nog wordt gesproken.   

 

We dienen deze motie namens alle partijen in en vragen het college om het nu voorliggende voorstel 

terug te nemen. 
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