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Reactie / vraag  
Over welke onderdelen van het ontwerp bent u enthousiast en welke suggesties of 
aandachtspunten wilt u meegeven bij de verdere uitwerking van deze oplossing? Houdt u er 
rekening mee dat suggesties die kostenverhogend zijn of de contourlijn van het project 
overschrijden minder kansrijk zijn dan suggesties die kostenneutraal zijn en binnen de 
contourlijn kunnen worden opgelost. 
Wij zijn blij met de geluidschermen t.h.v. de Nijkerkersstraat en Westerdorpsstraat. 
 
1  Maar we vragen aandacht voor de hoger gelegen weg richting Amsterdam die ook  parallel 
loopt aan de Nijkerkerstraat. De hoge ligging van deze weg maakt het ons inziens mogelijk dat 
het geluid daarvan over het daarvoor liggende scherm heen zal gaan. Graag zien we deze 
weg ook voorzien van schermen of van een geluidswal. 
 
2 Het tweede punt waar we aandacht voor vragen zijn de fietstunnels aan de 
Amersfoortsestraat.  
Wij hebben moeite met de combinatie tunnel, viaduct, tunnel zo dicht bij elkaar.  Daarnaast is 
er tussen de tunnel en het viaduct een koffieshop hoe ziet de ontsluiting daarvan er uit? 
De sociale veiligheid van de fietser is hier in het geding. 
Daar komt nog bij dat de tunnel die begint aan de Amersfoortsestraat extreem lang is omdat hij 
loopt tot voorbij de 3  woningen aan de Amersfoortse straat. 
 
Hoe is hier afgewogen wat de effecten zijn op de sociale veiligheid  
A: bij zo’n lange tunnel,  
B bij twee tunnels en een viaduct binnen een paar honderd meter.  
C Is bij dat afwegen meegenomen dat binnen die paar honderd meter ook nog een 
ontsluiting is over het fietspad van twee restaurants, een koffieshop en een 
autowasserette. Plus dat de klanten van de koffieshop en het ene restaurant gebruik 
maken van het fietspad? Vanuit de regel de auto te gast. 
Hoe is de ontsluiting van deze bedrijven geregeld in de reconstructie?  
 
Al deze punten vragen de aandacht. 
Onze vraag aan u, zijn  bovengenoemde  aspecten wel onderzocht? 
Hoe is de keuze tot stand gekomen? 
En is er onderzocht of de mensen van de woningen aan de Amersfoortsestraat waar de 
tunnel langs gaat weg willen, dan hoef je niet zo’n lange tunnel te maken. 
 
Graag zien we een bevredigende  antwoord/oplossing voor onze zorgen tegemoet 
 
Met vriendelijke groet 
Anny Smink 
Werkgroep Westerdorspsstraat/Nijkerkerstraat 
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