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Een oordeel vormen over de gewenste verkeersstructuur in en rond
het centrum van IJmuiden.
De afgelopen periode is de Lange Nieuwstraat volledig heringericht.
Voor de komende jaren zijn weg- en rioolwerkzaamheden gepland op
onder meer Van Poptaplantsoen, Kennemerplein, Kennemerlaan,
Oosterduinplein, Oosterduinweg, Merwede- en Spaarnestraat. Tussen
laatstgenoemde straten is ook een verkeersaantrekkende ontwikkeling
gepland op de KPN-locatie.
Voordat een ontwerp voor deze wegen uitgewerkt kan worden, moet
eerst een keuze gemaakt worden over de gewenste verkeersstructuur
in en rond het centrum van IJmuiden. Het gaat om de volgende
voorstellen:
- Van Poptaplantsoen: onderdeel maken van centrumring,
wegcategorie 30 km/uur handhaven;
- Kennemerlaan: wegcategorie wijzigen van 50 naar 30 km/uur;
- Oosterduinplein: blokkade voor autoverkeer opheffen, 30 km/uur
verbinding maken met Oosterduinweg;
- Merwede- en Spaarnestraat: tweerichtingsverkeer invoeren ten
zuiden van Rijnstraat, wegcategorie wijzigen van 50 naar 30
km/uur.
 De voorzitter inventariseert wie (raadslid/steunfractielid/collegelid)
gebruik wil maken van de rondvraag aan het eind van de sessie en
wat het onderwerp is.
 Insprekers krijgen het woord (indien zij zich gemeld hebben).
 Fractiewoordvoerders spreken zich uit over de gewenste
verkeersstructuur.
 Ruimte voor de woordvoerders voor debat onderling over de geuite
meningen (aanleiding kan ook een politieke vraag zijn) .
 Portefeuillehouder krijgt de mogelijkheid te reageren op geuite
meningen en vragen, mogelijk toezeggingen.
 Fractiewoordvoerders krijgen de gelegenheid om aan te geven of
de bijdrage leidt tot amendementen / aanpassingen op het concept
raadsbesluit, of moties om een uitspraak van de raad vast te
leggen.
 Voorzitter concludeert namens de aanwezigen of het raadsvoorstel
en concept raadsbesluit voldoende is behandeld en naar de raad
kan, zo ja of het een hamerstuk (stemverklaring van 30 of 60 sec)
of een debatstuk is.
 De rondvraag wordt gehouden.
 De voorzitter sluit de sessie.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
Besluitrijp als hamerstuk (stemverklaring van 30 of 60 sec) of als
debatstuk..

