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Onderdeel van het voorstel is om de bushaltes te
verplaatsen naar de locatie Harmonieplein. Hiervoor is een
globaal ontwerp gemaakt dat in de vervolgfase uitgewerkt
moet worden tot een definitief ontwerp. Daarbij kan dan
ingespeeld worden op de uitkomst van de discussie over de
streekbussen naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van
PvdA en Pal-Groen Links. Qua uitvoering is dit prima in te
passen omdat de planning is dat het verplaatsen van de
bushaltes rond de zomer van 2012 aan de orde is. Het budget
voor deze aanpassing is dan taakstellend en zit bij het
budget van inrichtingsplan Nieuw Zaailand in.
Relatie met initiatiefvoorstel van PvdA en Pal/Groen Links
De fracties PvdA en Pal/Groen Links hebben onlangs een
voorstel gedaan om de streekbussen niet meer via Prins
Hendrikstraat-Wilhelminaplein-Ruiterskwartier te laten
rijden. Deze moeten dan via de Westersingel hun route
kiezen. Wij geven een afzonderlijke reactie op het
initiatiefvoorstel. Het nu voorliggende voorstel over Nieuw
Zaailand is niet afhankelijk van de uitkomsten van het
initiatiefvoorstel. Zowel met stads- en streekbussen als
alleen met stadsbussen voldoet het totale inrichtingsplan.
Als de streekbussen de huidige route niet meer volgen
levert dit naar verwachting wel een kwaliteitsverbetering
op.
................................................
De halte bij het Harmoniepleintje is een verkeersveilige
oplossing. Hier is ruimte om tussen de haltes extra ruimte
te creëren zodat fietsers die een halterende bus passeren
niet door een tegemoetkomende bus worden aangereden. In
bijlage 4 is een globaal denkmodel hoe de herinrichting er
uit zou kunnen zien gepresenteerd. Afhankelijk van de
besluitvorming omtrent de streekbussen zal dit ontwerp
nader worden uitgewerkt. Wij zullen hier dan een apart
besluit over nemen. De kosten van deze aanpassingen passen
binnen het budget van het inrichtingsplan Nieuw Zaailand en
is daarmee taakstellend en uitgangspunt voor de uitwerking.
................................................
relatie met onderzoek naar streekbussen
Er wordt onderzoek gedaan of de streekbussen nog wel op
deze route blijven rijden. Dit naar aanleiding van het
initiatiefvoorstel van de PvdA en Pal/Groen Links. In beide
gevallen (met of zonder streekbussen) dient de bushalte te
worden verplaatst. Echter de exacte invulling zou dan wel
enigszins anders kunnen worden. Deze andere invulling is
qua omvang wel vergelijkbaar met het globale schetsontwerp
dat is bijgevoegd.

