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Parkeergarage en verkeersdoorstroming 
Inmiddels is de parkeergarage en het nieuwe kruispunt in gebruik genomen. Zoals bij iedere nieuwe situatie zijn er 

kinderziektes, moet gewenning plaatsvinden en lopen in de praktijk zaken anders dan vooraf ingeschat.  

We ontvangen van verschillende kanten signalen over: 

• de verkeerssituatie op drukkere momenten bij het binnenrijden van de parkeergarage, deze geeft 

onduidelijkheid doordat de belijning niet helder is; 

• ditzelfde is het geval bij de uitgang van Antilopespoor en de doorstroming op de Safariweg.  

Het verkeerskundig adviesbureau is inmiddels gevraagd met maatregelen te komen om de doorstroming op het 

kruispunt te optimaliseren. 

 

Extra klankbordgroep-bijeenkomst en schouw 

Safariweg 
Specifiek voor bovenstaande punten zal een extra klankbordgroep-bijeenkomst georganiseerd worden, met 

daaraan gekoppeld een schouw op locatie. Hiermee vertrouwen wij erop om alle kinderziektes die de bewoners 

RIB # 67  
 
 

BISONSPOOR 2020 
 
 
Nr. 02  / 12 oktober 2018 



 

 
2  RaadsInformatieBrief 

 BISONSPOOR2020  12 oktober 2018 

  
1 juni 2012 

constateren boven water te krijgen. Tijdens de klankbordgroep-bijeenkomst van maandag 15 oktober 2018 zal in 

gezamenlijkheid naar een moment gezocht worden.  

 

Blijvende bouwlocatie 
Alhoewel Wintertrust de bouwlocatie inkadert tot waar gewerkt wordt, blijft het belangrijk te weten dat het terrein 
feitelijk een continue wijzigende bouwlocatie is. Bezoekers worden gevraagd hier begrip voor te hebben.  

 
De gemeente heeft op 16 juli 2018 de in- en uitritvergunning voor de parkeergarage P1 verleend. Eerder zijn die 

voor de Lobby en de aanpassing van de gevels al verleend. Communicatie hierover is gelopen via de website 

www.bisonspoor2020.nl.  

 

Parkeergarage 
De garage is privéterrein en de inrichting valt daardoor onder verantwoording van de eigenaar. Wij hebben 

berichten ontvangen over onder meer rondslingerende winkelkarretjes, verlichting en de belijning. We hebben de 

eigenaar gevraagd om haar winkeliers te attenderen op deze wagentjes om deze op te halen en hiervoor en de 

andere zaken passende voorzieningen te treffen in de parkeergarage. Hier wordt aan gewerkt. 

De eigenaar dient voor de gevel van de parkeergarage op korte termijn een nieuwe aanvraag 

omgevingsvergunning in. Naar verwachting zal de nieuwe gevel medio 2019 worden geplaatst, mede afhankelijk 

van de resterende duur van de vergunningsprocedure en de levertijd van de bouwmaterialen. Wij zijn met de 

eigenaar in gesprek over tijdelijke oplossingen voor de (licht)overlast tijdens de winterperiode. 

Voor eventuele klachten over de parkeergarage dienen omwonenden contact op te nemen met de beheerder van 

het winkelcentrum, (0346) 56 37 44. 

 

Fietsverkeer en blauwe zone 
De situatie rondom de binnenring Bisonspoor gaat veranderen met de inrichting van het marktplein. Op dit moment 

moeten fietsers hier meermaals oversteken. De raadscommissie maar ook wijkcommissie hebben specifiek onze 

aandacht hiervoor gevraagd. Het verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng is gevraagd met een voorstel 

te komen om dit veiliger te maken.  

 

De eerder ingestelde blauwe zones zijn niet meer nodig nu de parkeergarage gereed is, deze worden opgeheven. 

 

Informatieavond terug planten bomen Safariweg 
Vanaf woensdag 19 september is de nieuw ingerichte Safariweg weer open voor het verkeer. De laatste 

afrondende werkzaamheden vinden nu plaats. Eind oktober gaan de bomen de grond in. Recentelijk is een 

bijeenkomst geweest waarbij de keuze voor de bomen is besproken. Op deze avond zijn twee varianten aan de 

aanwezigen voorgelegd voor een selectie van bomen die goed passen bij de wijk en de al bestaande beplanting. 

De keuze van beplanting zal gedeeld worden op www.Bisonspoor2020.nl.  

 

Bestemmingsplan P2 en P3 
Op de twee informatieavonden zijn per avond ongeveer 40 personen afgekomen. Tijdens deze avonden werd 

uitleg gegeven over het bestemmingsplan en de mogelijkheid werd geboden om te helpen met het indienen van 

een zienswijze.  

In totaal zijn ongeveer 30 zienswijzen ontvangen. Vooral over de onderwerpen: hoogte,  verkeer /parkeren, geluid, 

wind en trillingen 

Momenteel worden de zienswijzen bekeken, beantwoord en waar nodig wordt het bestemmingsplan aangepast. 

Het bestemmingsplan zal in december aan de raad worden aangeboden. 

 

http://www.bisonspoor2020.nl/
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Omgevingsvergunningen 
Momenteel zijn meerdere aanvragen omgevingsvergunning ingediend voor aanpassing van de gevels. 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste omgevingsvergunningen die reeds zijn verleend: 

• aanpassing ingang Marktplein, verleend op 14 december 2017; 

• bouw nieuwe parkeergarage (P1), verleend op 11 januari 2018;  

• bouw lobbyruimte en verbindende brug, verleend op 24 mei 2018; 

• aanpassing façade zijde Marktplein, verleend op 7 juni 2018.  

 

De volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn in procedure: 

• aanpassing façade zijde Dirk van de Broek en Xenos.  

 

Bisonspoor 332 
De ontwikkelaar Urban Renewal Transformatie VOF werkt aan de planvorming voor Bisonspoor 332. Op dit 

moment wordt gewerkt aan het ontwerp voor een woontoren van circa 35 meter. Op 15 oktober zal de ontwikkelaar 

in de klankbordgroep Bisonspoor de eerste ideeën voor de locatie presenteren.  

Op 6 november zal de gemeenteraad tijdens een informatieve werksessie geïnformeerd worden over de plannen 

voor dit perceel.  
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