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Zienswijze VO Ongelijkvloerse Kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg.

Het is mooi dat de gemeente zoveel investeert in onze buurt, maar de voordelen
komen vooral voor de gebruikers van de nieuwe garage en alle nadelen voor de
bewoners van het Palacegebouw. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
De nieuwe tunnel betekent in het huidige plan dat de Korte Zeekant wordt
afgesloten en onze garage en de bergingen straks alleen nog bereikbaar zijn via
een 800 meter lange omweg langs het Carlton Beach Hotel, deels stapvoets door
een voetgangersgebied. Bij grote verkeersdrukte is onze garage helemaal niet
meer bereikbaar. De geplande steile trap naar de Korte Zeekant is geen optie
voor (oudere) fietsers, invalidenwagens, transport- en bakfietsen. Ik verwacht
dat deze alom (illegaal) gebruik gaan maken van onze personenliften, deze
daardoor beschadigd raken en de toegangen daarheen vervuild.
De gemeente denkt bij dit plan alleen aan de gebruikers van de nieuwe garage
en vergeet de circa 600 bewoners en winkeliers van het Palacegebouw.
Wij willen dat ook onze parkeergarage wordt aangesloten op de nieuwe tunnel en
wij van dezelfde voordelen kunnen genieten als de gebruikers van de nieuwe
garage. Dit ontlast de Gevers Deynootweg en (het voetgangersgebied van) de
Zeekant van circa 150.000 overbodige autobewegingen per jaar, de tunnel wordt
veel beter benut en natuurlijk is ook de veiligheid van de voetgangers hiermee
gediend.
Hoewel wij niet op de stoel van de architect willen plaatsnemen, stel wij ons voor
dat bij de toegang naar de nieuwe parkeergarage de verbinding tussen de
verdiepingen wordt uitgebreid met een aansluiting op onze brug over de Korte
Zeekant. Op deze plaats kan ook een nood in- en uitgang worden gemaakt naar
de Zeekant voor het geval de tunnel om welke reden dan ook is geblokkeerd.
Deze zienswijze is mede ingediend namens (andere) bewoners van het
Palacegebouw, te weten:
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