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Ceachte heer/mevrouw,

Op 28 mei 2020 is door de bewonerscommissie een brief gestuurd aan de gemeenteraad van de

Cemeente Alphen aan den Rijn. ln deze brief is aandacht gevraagd voor de Schepenbuurt.

U geeft aan in uw brief dat het u opvalt dat de Schepenbuurt niet meegenomen is in de

reconstructieplanning van de gemeente. Verder geeft u aan dat u verschillende malen met diverse

mensen van de gemeente overleg heeft gehad over uw wens om de Schepenbuurt op te nemen in
de planning.

Ook geeft u aan dat er een schouw in de Schepenbuurt is geweest, waarbij aangegeven is dat een

tweetal verkeersproblemen meegenomen zouden worden in de reconstruct¡e Schepenbuurt. Ook

tijdens een rondgang van het college van B&W is hier aandacht voor gevraagd.

ln de reconstructieplanning van de Cemeente Alphen aan den Rijn moeten keuzes worden
gemaakt. Er is een beperkt budget beschikbaar om wijken op te knappen. BU de prioritering wordt
allereerst gekeken naar veiligheid en toegankelijkheid. De schepenbuurt is in vergelijking met
andere buurten en straten in een betere staat. Daarom wordt deze nog niet op de planning

opgenomen.ln 2O2I zal er aan verschillende straten in de Schepenbuurt wel klein onderhoud
plaats vinden.

De verkeerskundigen hebben naar aanleiding van uw brief gekeken naar de ongevalsmeldingen in

dewijk. ln de ongevalsmeldingen gemeten vanaf 1 januari 20.l4 tot 6 juli 2020 komt de
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Schepenbuurt drie keer naar voren en drie keer op verschillende plaatsen (1e kruising Brigantijn-
Klipper 2015, 2" kruising Brigantijn-Woubrugseweg 20'18, 3" fietspad Heuvelweg-2017). Dit geeft
geen onveilig beeld van de wijk.
Wij gaan daarom op dit moment geen verkeerskundige aanpassingen doen in cle wijk.

Wij vertrouwen erop u zo voldoende geïnformeerd te hebben

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

A. Reekers

Teamleider Beleid Openbare Ruimte en Vastgoed


