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Aanleiding
De burgemeester als vervanger van de portefeuillehouder beantwoordt de gestelde vragen.
Vanaf 31 mei tot en met 30 augustus wordt er een proef uitgevoerd met de afsluiting van een gedeelte
van het winkelgebied. De Progressieve Partij vraagt nu hoe de communicatie rondom deze proef
wordt vormgegeven.
Inhoud mededeling
•

Wanneer wordt de communicatie over deze maatregel opgestart?
De communicatie hierover is volop in gang gezet.

•

Hoe wordt de communicatie aangepakt.
o In de aanloop van de proef hebben alle belanghebbende partijen de mogelijkheid
gehad om hun inbreng te geven en hun wensen kenbaar te maken. Dit is gedaan in
de vorm van een interviewronde met de ondernemers. Dit is uitgevoerd door Arcadis
b.v. De betrokken bewoners zijn uitgenodigd voor een informatieavond.
o Vervolgens is de tijdelijke verkeersmaatregel gepubliceerd in de Staatscourant, Aalten
Actueel en op de website.
o In de tussentijd heeft een inventarisatie van de kentekens van de ondernemers,
leveranciers en bewoners met een eigen parkeervoorziening plaatsgevonden.
o Op dit moment wordt gewerkt aan publicatieborden die permanent bij de afsluitingen
komen te staan. Deze worden zoals nu is gepland op 25 mei geplaatst.
o Ook komen er, zoals in het communicatietraject rondom het centrumplan meer is
ingezet, posters bij diverse ondernemers in de etalage te hangen. Deze posters
worden volgens planning in week 20 ter beschikking gesteld aan de FAM.
o Week 20 en 21 komt er een algemene publicatie in Aalten Actueel en op de website.
Daarnaast wordt social media ingezet zoals Twitter en Facebook. Dit nieuwsbericht
wordt op de homepage van www.aalten.nl gepubliceerd en daarnaast onder de
banner centrumplan.
o In week 20 krijgen de direct betrokkenen een nieuwsbrief met alle relevante
informatie. Deze nieuwsbrief wordt ook onder banner centrumplan geplaatst.
o Tijdens en na de proef wordt geëvalueerd door Arcadis b.v.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:-De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:--

14/2014 Schriftelijke vragen over pilot afsluiting Bredevoortsestraatweg.
Geacht college,
Een van onze steunfractieleden heeft opmerkingen/vragen gekregen over de pilot afsluiting
Bredevoortsestraatweg.
Uiteraard heeft zij doorverwezen naar de website en naar het gemeentehuis.
Echter bij raadpleging van de website moet ik ook constateren dat de informatie over deze pilot (die al
over een maand ingaat, tijd dus om de betrokkenen vroegtijdig te informeren) zeer verborgen en niet
toegankelijk op de website geplaatst is.
Onder de kop Centrumplan is geen informatie te vinden; onder de kop “bekendmakingen” is slechts
bijgaand verkeersbesluit te vinden, waarvan bovendien vermeld wordt dat het “item verlopen is”.
http://www.aalten.nl/internet/bekendmakingen_16/item/tijdelijke-afsluiting-kernwinkelgebiedaalten_41101.html
Vragen:
-Wanneer wordt de communicatie over deze maatregel opgestart
-Hoe wordt de communicatie aangepakt (wij nemen aan dat de aanwonenden toch tijdig bericht krijgen
en dat het publiek via de media geïnformeerd wordt)
Groet
Fractie Progressieve Partij.
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