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Geachte leden,

Waardevol Tiel is blij dat in 2014 de herinrichting van de noordelijke entree waaronder de Binnenhoek en de 
Lokstraat van start gaat. Met deze brief willen wij U voor bespreking van agendapunt 11 Visie voor 
noordelijke entree binnenstad, reconstructie Binnenhoek van de vergadering van 22 januari 2013 een 
aantal punten meegeven die we van belang achten.

Wat betreft de Mobiliteitsvisie: er lijkt een tegenstelling te zijn tussen de beoogde weg langs het spoor, bedoeld 
om het verkeer afkomstig van de A15 en met bestemming Tiel West niet langs de Lokstraat en de Binnenhoek te 
leiden, en de nu beoogde herinrichting van deze straten. Door het later aanleggen van de weg langs het spoor komt 
het eerder uitgesproken doel de noordelijke entree in te richten als stadsstraat onder druk te staan. Nu moet ons 
inziens toch bij de herinrichting een stadsstraat het doel zijn. Door onder andere smalle rijstroken voor auto's, 
brede vrijliggende fietspaden, als onderdeel van de hoofdroutes voor het fietsnetwerk, en goede oversteken voor 
fietsers en voetgangers.

Wat betreft het gedeelte Binnenhoek spreekt het voor zich dat voor de nieuwe ligging van de weg het geldende 
bestemmingsplan Binnenhoek, vastgesteld 20 november 2002 als basis genomen dient te worden. Hierbij dienen 
actuele milieumetingen, betreffend fijnstof en geluidsbelasting op de woningen, als leidraad te gelden, waarbij de 
pijn gelijkelijk verdeeld wordt. Weerkaatsing van het geluid op de huidige Kranshof kan verminderd worden door 
gebruik van geluid absorberend materiaal, bijvoorbeeld groenbeplanting. Wij baseren ons hier op het geldende 
bestemmingsplan Binnenhoek bl. 29 art. 4 verkeersdoeleinden.
Mocht ondanks deze milieumaatregelen de milieuwinst te gering zijn, dan zijn wij van mening dat 
snelheidsverlaging moet worden toegepast.

We benadrukken dat voor het gedeelte Binnenhoek de groenfunctie opnieuw moet worden vormgegeven volgens 
de regels van het bestemmingsplan Binnenhoek november 2002 bij bl. 23 art.5.2.2 , waarbij de groenfunctie ten 
dienste is van het welbevinden en het terugdringen van fijnstof en geluidsbelasting.

Wij voegen op de volgende bladzijde nog een uitsnede bij afkomstig uit de verkoopbrochure voor Parkhof van 
Proper Stok, om te illustreren wat het idee was van de toekomstige inrichting van de Binnenhoek.

Wat betreft de inventarisatie van de parkeerbehoefte moeten nadrukkelijk, zoals eerder in het bestemmingsplan 
Binnenhoek is genoemd, de parkeervoorzieningen in de parkeergarage van de Kranshof betrokken worden.

Met genoegen constateren we dat, volgens het memo van 8 juni 2011 voor de commissie Ruimte, het parkje en de 
speelvoorzieningen tegenover het Vinkenstraatje in hun geheel gehandhaafd blijven, overeenkomstig het 
bestemmingsplan van november 2002.

Naast het herinrichten van de noordelijke entree als stadsstraat, zoals hier boven aangegeven, dient naar onze 
opinie tegelijkertijd de problematiek van de aanliggende straten, zoals Vinkenstraat, Binnenweg en Akkerstraat, 
opgelost te worden. Wij denken dat rotondes hier een belangrijk instrument voor kunnen zijn.
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