Enquête knip Cypruslaan
Rotterdam, 11 januari 2012
Beste bewoner,
Meerdere bewoners van de Cypruslaan hebben de werkgroep Verkeer van WONIO en de
deelgemeente Prins Alexander er op gewezen dat na het openen van het winkelcentrum
Boulevard Nesselande in november 2009, de verkeersintensiteit in de Cypruslaan is toegenomen.
Er is gevraagd om regulerende maatregelen te nemen. Daarbij is het idee gelanceerd om de
Cypruslaan af te sluiten van doorgaand autoverkeer middels een ‘knip’ (bijv. paaltjes).
De werkgroep Verkeer en de deelgemeente hebben de indruk dat de klachten over het doorgaand
verkeer terecht zijn en willen onderzoeken of een ‘knip’ een logische maatregel is. De
deelgemeente heeft hier inmiddels op gereageerd met een brief aan de bewoners van de
Cypruslaan, die ook ingaat op de klachten over de drempels (beschikbaar op Nesseweb).
In aansluiting hierop is deze enquête opgesteld. Deze wordt verspreid onder de bewoners in het
wijk deel gelegen tussen de Menorcalaan, Siciliëboulevard, Brandingdijk en Korfoepad.
De werkgroep Verkeer en de deelgemeente zijn van plan om -mede op basis van de resultaten van
deze enquête- de plannen voor het ‘knippen’ nader uit te werken. Vervolgens zal er een
bewonersavond worden gehouden, alvorens het Dagelijks bestuur van de deelgemeente een
besluit hierover neemt. Voor alle duidelijkheid: het is niet zo dat er een besluit valt naar aanleiding
van de resultaten van deze enquête op basis van “meeste stemmen gelden”. Het gaat nu om het
verkrijgen van inzicht in de voor- en nadelen van de diverse opties.
Bij een ‘knip’ wordt gedacht aan een belemmering voor doorgaand autoverkeer, waarbij er
rekening mee moet worden gehouden dat de verbinding beschikbaar moet blijven voor
hulpdiensten en als omleidingsroute wanneer de Siciliëboulevard afgesloten is bij evenementen of
werkzaamheden.
De enquête vindt u op de achterzijde van deze brief. Bij voorbaat dank voor uw deelname!
Met vriendelijke groet,
Wijkorganisatie Nesselande (WONIO) / werkgroep Verkeer

Harry de Pater
voorzitter

Enquête knip Cypruslaan : vragen en toelichting
Vraag 1

De werkgroep Verkeer denkt dat een ‘knip’ in de Cypruslaan een goede oplossing is voor de verkeersproblematiek in
deze straat.
o Ik vind het maken van een ‘knip’ een goed idee.
o Ik vind dit geen goed idee, omdat:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
o Het volgende alternatief lijkt mij beter:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

Vraag 2

Indien er een ‘knip’ zou moeten komen, dan gaat mijn voorkeur uit
naar de volgende locatie (zie tekening) :
o locatie 1 : omgeving Brandingdijk
o locatie 2 : ter hoogte van de Kretalaan, noordzijde kruising
o locatie 3 : ter hoogte van de Kretalaan, zuidzijde kruising
o locatie 4 : ter hoogte van de Menorcalaan

1

2

Toelichting: .......................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Vraag 3

Ik heb bezwaar tegen een ‘knip’ op de volgende locaties
(s.v.p. nummer aankruisen; meerdere antwoorden zijn mogelijk) :
o locatie 1
o locatie 2
o locatie 3
o locatie 4
Toelichting op antwoord (verplicht als u één of meerdere opties

4

heeft aangekruist !): ......................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Mijn adresgegevens

Voor het beoordelen van de ingevulde enquêtes (en het ophalen van nog niet ingeleverde enquêtes) is het van
belang om uw adres te vermelden: ..........................................................................................................................................................................

Inleveren en /of ophalen

U kunt de ingevulde enquête tot uiterlijk maandag 23 januari inleveren bij:
WONIO (De Kristal), Cypruslaan 406, of versturen naar: verkeer@nesseweb.nl.
Vanaf woensdag 18 januari zullen leden van de werkgroep Verkeer langskomen om nog niet ontvangen enquêtes op
te halen bij de adressen waar de enquête huis-aan-huis is verspreid.
Op Nesseweb is deze enquête is ook in te zien en in te vullen:
www.nesseweb.nl/verkeer

