
SGP
mendement tweerichtingsverkeer Kerkstraa

De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 1 juli 2020,

gelet op het bepaalde in art. 147b van de Gemeentewet en art. 43 van het “Reglement van orde voor
de vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad 2015”,

gelezen het voorstel van het college d.d. 23juni 2020, nr. 10, betreffende “Mobiliteitsplan”,

overwegende dat:
• het college voor de aanpassing van de fietsstraat voorstelt om te kiezen voor variant 1, te weten:

eenrichtingsverkeer (dorp uit);
• voorzieningen vooral voor onze (kwetsbare) bewoners en hulpdiensten goed bereikbaar dienen te

zijn;
• aan de Kerkstraat de druk bezochte Groepspraktijk Huizen ligt en om die reden volledig

eenrichtingsverkeer het dorp uitgaand onwenselijk is;
• deze grote groepspraktijk in het Oude Dorp uit 8 huisartsen bestaat, die samen met een team van

15 assistentes, 4 POH-somatiek, 3 POH-GGZ, Hidha, Aios huisartsenzorg geven;
• er jaarlijks aan grote groepen kwetsbare inwoners vaccinaties op vaste tijden worden gegeven en

deze prikpost van groot maatschappelijk belang is;
• gemiddeld 18 keer per jaar patiënten van deze groepspraktijk per ambulance afgevoerd moeten

worden;
• alleen voorrangsvoertuigen die optische- en geluidssignalen voeren mogen afwijken van de

voorschriften, zoals eenrichtingsverkeer, voor zover de uitoefening van hun taak dit vereist;
• regelmatig ‘spookrijdende’ ambulances in een volledige eenrichtingsverkeer straat gevaarlijke

situaties kan opleveren;
• patiënten die slecht ter been zijn de groepspraktijk door eenrichtingverkeer slechter en minder

snel zullen kunnen bereiken;
• het wegprofiel ter hoogte van de groepspraktijk volledig voor twee richtingen ingericht is;
• de meeste parkeergelegenheid aan de Kerkstraat ter hoogte van de groepspraktijk door de

huidige weginrichting bij eenrichtingverkeer het dorp uitgaand niet meer gebruikt kan worden;
• om sluipverkeer te voorkomen in het geval van eenrichtingverkeer in de Kerkstraat de zeer smalle

Verbindingsweg tussen de Melkweg en de Kerkstraat ook eenrichtingsverkeer dient te worden;
• door het dorp ingaand tot de Verbindingsweg twee richtingen te handhaven of door uitsluitend

bestemmingsverkeer naar de groepspraktijk mogelijk te maken deze wel volledig bereikbaar blijft
voor bezoekers en hulpdiensten;

besluit:
aan het door het college voorgestelde besluit het volgende toe te voegen: “ met dien verstande
dat t. a. v. de aanpassing van de tïetsstraat gekozen wordt voor variant 1, met de aanpassing dat
tussen de Goollandweg en de Verbindingsweg tweerichtingsverkeer gehandhaafd blijft waardoor de
Groepspraktijk Huizen goed bereikbaar blijft, en deze aanpassing (gedeeltelijke handhaving
tweerichtingsverkeer) na een jaar zal worden geëvalueerd om vast te stellen of volledige uitvoering
v variant 1 (geheel eenrichtingsverkeer) noodzakelijk c. q. wenselijk is.
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BIJLAGEN

Wegprofiel ter hoogte van Groepspraktijk Huizen is goed gescheiden en geschikt voor het rijden in

twee richtingen. De huidige parkeerplaatsen tegenover de Groepspraktijk zullen bij invoering van

volledig inrichtingsverkeer praktisch onbruikbaar worden.



MA9

Beeld met Groepspraktijk in de rug. Vanaf hier zou de Kerkstraat eenrichtingsverkeer moeten
worden. Is net voorbij de Groepspraktijk dus. Verkeer zou hier links moeten afslaan om te
parkeren of het dorp weer te verlaten.
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