Verwarring bij tegenstanders knip Monicabrug

'Knip gaat gewoon door'
kreeg. ,,Dit is heel verwarrend.
Duidelijkheid over de koers is heel
belangrijk. Ik denk dat de strijd nog
niet gestreden is.''
Voor Vlaming is ook nog niet
helemaal duidelijk wat het nieuwe
college met het begrip 'knijpen'
bedoelt.
Het Paardenveld wordt nu opnieuw
ingericht.
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Achterdeur

RENÉ CAZANDER

Actievoerder Kees van Oosten, ook
tegenstander van de knip, is
evenmin overtuigd van een goede
afloop. Hij vermoedt dat de
gemeente via een achterdeur toch
bezig is de knip erdoor te krijgen.
Van Oosten baseert zijn
wantrouwen op het feit dat sinds
begin deze maand enkele
verkeersbesluiten ter inzage liggen
die betrekking hebben op het
Paardenveld.

De knip zou vanaf 2015 ter hoogte
van de brug een eind moeten
maken aan de doorgaande
verbinding tussen Oudenoord en
Weerdsingel.

Volgens van Oosten kunnen deze
niet los worden gezien van de
omstreden knip in de Monicabrug.
,,Ik zie zeker nog geen reden
achterover te gaan leunen.''

Het nieuwe college, dat gisteravond
is geïnstalleerd, heeft
aangekondigd de knip te schrappen
en het verkeer te ontmoedigen door
de verkeerslichten anders af te
stellen. Oftewel: knijpen in plaats
van knippen.

De gemeente laat in een reactie
weten dat de plannen met het
Paardenveld niets te maken
hebben met de knip in de
Monicabrug. Het Paardenveld
wordt momenteel heringericht.

UTRECHT
De tegenstanders van de
verkeersknip op de Monicabrug
denken dat de gemeente Utrecht
gewoon doorgaat met de plannen
voor deze omstreden
verkeersmaatregel.

Vooralsnog merkt de actiegroep
'Stop Knip Monicabrug' weinig van
deze ommekeer. ,,Vorige week was
er een bijeenkomst over het
verkeer in Pijlsweerd. Hier werd mij
verteld dat de knip nog niet van
baan is. Het ambtelijk apparaat
gaat gewoon door met de plannen.
Als de ambtenaren officieel nog
geen opdracht hebben om ermee
te stoppen, gaan ze door,'' verklaart
Volker Vlaming, voorman van de
actiegroep 'Stop Knip Monicabrug',
de scepsis.

Gemeentewoordvoerder Jaqueline
Rabius bevestigt dat de gemeente
doorgaat met de plannen voor de
knip, zolang de nieuwe wethouder,
de gisteravond geïnstalleerde Lot
van Hooydonk (GroenLinks), niet
laat weten dat ze het anders wil.

Vlaming was dan ook zeer verrast
door wat hij die avond te horen
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