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Opening
Franko opent de klankbordbijeenkomst. Kees-Jan is namens de gemeente aangeschoven om advies
en toelichting te geven over een aantal verkeer- en parkeeronderwerpen.
Geactualiseerde quick scan parkeren
Het is de leden van de KBG niet helemaal duidelijk met welk aantal parkeerplaatsen er gerekend
wordt. Kees-Jan licht toe dat het plan in totaal 82 parkeerplaatsen vraagt. In het plangebied zelf
worden er 54 parkeerplaatsen (die volgens de parkeernormen als rekenkundige parkeerplaats mogen
worden geteld) gerealiseerd. Janssen de Jong staat garant voor dit aantal. In aantal zullen het er meer
zijn maar het eindplaatje moet 54 volwaardige parkeerplaatsen tellen. Bijvoorbeeld een parkeerplaats
op eigen terrein, in een carport of garage mag niet als volwaardige parkeerplaats worden
meegerekend. Daarnaast worden er 19 parkeerplaatsen in het nieuw aangelegde Domineeslaantje
gerealiseerd. Opgeteld zijn dit 73 parkeerplaatsen en daarmee is er een tekort van 9 parkeerplaatsen.
Uit de quick scan blijkt dat de parkeerdruk ten opzichte van de vorige meting praktisch gelijk gebleven
is. Ook laat de quick scan zien dat er voldoende restcapaciteit is om het tekort van 9 parkeerplaatsen
in de directe omgeving op te vangen.
De KBG is van mening dat daarmee de parkeerdruk te hoog wordt en dat sectie 5 (Nassauplein)
eigenlijk te ver weg ligt en niet meegeteld mag worden.
Volgens de gemeente ligt deze sectie inderdaad op afstand van het plangebied maar nog wel binnen
een redelijke loopafstand. Hiervoor wordt conform het gemeentelijke verkeer en vervoerbeleid
gerekend met een straal van 100m. Ook als deze sectie niet meegeteld wordt dan is er volgens de
quick scan in de andere secties voldoende restcapaciteit.
De KBG wijst op de mogelijkheid om het recent aangelegde parkeerterrein aan de Wilhelminastraat
richting ARK uit te breiden.
De gemeente ziet dit als een mogelijk goede optie en stelt voor om na een ruime periode na het
woonrijp maken de situatie rondom het parkeren te evalueren. Als blijkt dat de parkeerdruk te hoog is
dan is het uitbreiden van het terrein aan de Wilhelminastraat een goede optie. De KBG kan zich in dit
voorstel vinden.
Aanpassen routing autoverkeer
In het vorige overleg is een mogelijke aanpassing van de routing van het autoverkeer en het invoeren
van éénrichtingsverkeer aan de orde gesteld.
Kees-Jan schetst als mogelijke aanpassing naar éénrichtingsverkeer om dit in te stellen voor het
eerste deel van het Domineeslaantje tot aan de Wilhelminastraat en het deel van de Wilhelminastraat

tot aan de Marijkestraat. Het deel van de Marijkestraat tussen de Wilhelminastraat en het Nassauplein
is momenteel al ingesteld als éénrichtingsstraat. Met deze aangepaste routing kan extra
parkeercapaciteit gecreëerd worden omdat dan aan beide zijden van de straat (langs)geparkeerd kan
worden. Ook deze optie kan worden ingevoerd als blijkt dat na ingebruikname van de nieuwe
woningen er een parkeerknelpunt ontstaat. Deze optie zal dan nader worden uitgewerkt en onder
meer met de bewoners van de woningen in de betreffende straten worden besproken.
Herinrichting Domineeslaantje
Door de KBG zijn in het vorige overleg vragen gesteld over de herinrichting van het Domineeslaantje,
m.n. over het tweede deel richting het ARK. Afgesproken is dat om de situatie nader in de juiste maat
en schaal nader uit te werken. Adviesbureau DIA heeft deze situatie nader ingetekend. Deze tekening
is in eerste instantie al gedeeld met Brain en wordt ook in dit overleg op tafel gelegd. Hieruit blijkt dat
het heringerichte Domineeslaantje voldoende breed is om met de rouwauto in- en uit te parkeren.
Speelvoorziening
In het vorige overleg is met het oog op de nieuwe bewoners gesproken over het speelterrein aan de
Boendermakerstraat. Als de kinderen van de nieuwe woningen gebruik willen dit terrein dan is volgens
de KBG een verbetering van de toegang en van het terrein zelf gewenst.
Hugo heeft hierover intern navraag gedaan. Het verbeteren van de toegang vanaf Domineeslaantje is
lastig omdat enerzijds er een overkluizing van de sloot (hoge kosten) moet komen en anderzijds
Rijkswaterstaat, als eigenaar van de grond, toestemming moet verlenen. Voor de aanleg van bv. een
kunstgrasveld is beperkt budget beschikbaar. Een optie is om een overleg hierover aan te gaan met
de gebiedsregisseur Irene Huisman en de beleidsadviseur speelvoorzieningen Marijke Hofstra. Hugo
zal de KBG met hen in contact brengen om de (her)inrichting van deze speelplek in de wijk de Poel te
bespreken.
Rondvraag
- in antwoord op de vraag van Karin of de planning is gewijzigd, laat Eric weten dat nog steeds
uitgegaan wordt van de planning die tijdens de informatieavond is getoond;
- Brian vraagt of de keerlus aan het einde van het Domineeslaantje verder naar het ARK toe
opgeschoven kan worden. Eric geeft aan dat zij hierover met Rijkswaterstaat hebben gesproken, maar
dat zij hieraan geen medewerking verlenen aangezien zij geen ingrepen toestaan in het dijklichaam
van het kanaal.
H.S., januari 2018.

