De verkeersmaatregel op de Ster in verband met de bouw van het Bastion en
het standpunt van de wijkraad.
Zoals u kunt zien zijn de werkzaamheden op de Loesbleik aan het appartementen gebouw het
Bastion momenteel in volle gang. Om de aanvoer van bouwmaterialen goed en veilig mogelijk te
maken, is het nodig dat de weg de Ster tijdens de werkzaamheden overdag gedeeltelijk afgesloten is
waardoor er dus een éénrichtings-situatie ontstaat.
Voor deze afsluiting van de Ster zijn er twee mogelijkheden:
1. Het verkeer vanaf de rotonde Roersingel wordt afgesloten; je kan dan de Voorstad verlaten
via de Ster, maar moet omrijden via de Höppenerlaan om de Voorstad weer in te komen. (Dit
is de huidige situatie).
2. Het verkeer vanaf de Voorstad wordt afgesloten; je kan dan de Voorstad inkomen via de
rotonde Roersingel maar moet de Voorstad verlaten via de Höppenerlaan.
Beide mogelijkheden hebben zo hun voor en nadelen. Het voordeel van mogelijkheid 2 is
bijvoorbeeld dat er niet zoveel omleidingsborden neergezet hoeven te worden. De toegang blijft
overdag namelijk gewoon mogelijk via de Ster. Het verkeer moet dan wel wisselen van rijstrook (op
de linker rijstrook gaan rijden). Daarin zit ook meteen het grootste bezwaar. Door de wisseling van
rijstrook en de meer ingrijpende verkeersgeleiding hiervoor, zal de eenrichtingssituatie permanent
(gedurende de bouw) worden. Dit betekent dus dat ook als er niet gewerkt wordt ’s avonds en in het
weekend, de Voorstad verlaten moet worden via de Höppenerlaan. Het gevolg hiervan is dat de
verkeersintensiteit in de straat Voorstad Sint Jacob veel groter zal worden. Daar is deze weg met zijn
versmallingen en fietsende scholieren niet op ingericht. En ook voor de aanwonenden is dit een groot
nadeel.
Genoemde nadelen zijn de reden dat de wijkraad Sint Jacob gekozen heeft voor de eerste
mogelijkheid, waarbij er in ieder geval ’s avonds, ’s nachts en in het weekend de Ster beschikbaar is
voor in en uitgaand verkeer. Dit is dan ook het standpunt wat de wijkraad in het overleg met de
gemeente en ondernemers heeft ingenomen.
Wat wel belangrijk is, is dat de borden zoals deze nu neergezet zijn om het verkeer om te leiden niet
voldoen. ’s Avonds is niet goed te zien dat de weg niet afgesloten is, het is beter om borden te
plaatsen die afgedekt dan wel omgedraaid kunnen worden. Verder is het van belang dat ook de
ondernemers van de Voorstad gevonden kunnen worden door hun klanten. Hiervoor zullen er in
overleg met gemeente, bouwbedrijf Jongen en de ondernemers duidelijke verwijsborden worden
bijgeplaatst.
De wijkraad is deelnemer van de regelmatig terugkerende werkoverlegvergaderingen met
bouwbedrijf Jongen, waarbij ook de gemeente, politie en brandweer aanwezig zijn. In deze
vergaderingen is het mogelijk om problemen en ideeën rond de bouw en verkeerssituatie aan te
dragen. Mocht u zelf ideeën of vragen hebben, kunt u deze sturen naar bouwbedrijf Jongen of naar
de wijkraad Sint Jacob, zodat wij deze aan bouwbedrijf Jongen kunnen voorleggen.
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