Participatie notitie behorende bij het Definitief Ontwerp herinrichting Elzenlaan, Leliestraat, Narcissenstraat en Begoniahof
Behorende bij het Definitief Ontwerp Elzenlaan, Leliestraat, Narcissenstraat en Begoniahof
nr. binnengekomen reactie op V.O.
Acties en ambtelijk advies
Reacties Voorlopig Ontwerp Elzenlaan
Parkeren
Bij de Elzenlaan wordt vooral ’s-Avonds en in het weekend geparkeerd
op plaatsen waar dat niet mag. Auto’s staan veelvuldig op het trottoir
geparkeerd. Bewoner vraagt om meer controle door handhaving.
Voetgangersoversteek Elzenlaan - Florastraat
De mindervalide oversteek is met de aanleg van langsparkeervakken
aan de Florastraat (onderdeel van het nieuwbouwplan) verdwenen.
Verzoek is om dit in het plan Elzenlaan weer terug te brengen.

Klacht is doorgegeven aan team
Handhaving.

Suggestie wordt meegenomen. Er is
een mindervalide oversteek
opgenomen in het plan. Hiermee is
de fout weer hersteld.

Reacties Voorlopig Ontwerp Leliestraat
Situatie hoek Warande - Leliestraat
Bewoner vraagt aandacht voor gevaarlijke situatie met (brom)fietsers
die, komende vanuit de richting Gladiolenlaan - Populierenlaan (en vice
versa) de kortste weg kiezen en over het trottoir rijden in plaats van over
de Plantage – Florastraat.
Wat wordt er gedaan met het parkeerterrein tussen Plantage en
Elzenlaan? Als de fietsers niet meer vanaf de Warande naar de hoek
Elzenlaan-Leliestraat kunnen rijden (wordt terecht "onmogelijk"
gemaakt, moet wel voor kinderwagens/rolstoelen mogelijk blijven), wat
gaan de fietsers dan doen, is rijden over parkeerplaats wel gewenst?
Groen
Aanpassingen in het groen en verplaatsen 2 zitbanken.
Reacties op Voorlopig Ontwerp Narcissenstraat
Inritten naar garages 1 t/m 7
Bewoners vraagt om voor de garages verlaagde banden toe te passen
in plaats van een verhoogde inritblokken. Bewoner vreest voor schade
aan zijn voertuig vanwege het hoogteverschil bij gebruik van
inritblokken.

1

Terechte klacht. In het ontwerp
worden 2 kiwisluizen. De sluizen
maken het onmogelijk om over het
voetpad te rijden.
In nieuwe ontwerp ontsluit het
parkeerterrein op de Elzenlaan en
niet meer op de Plantage. Hiermee
worden ook de fietsers ontmoedigd
om over de stoep te rijden.
Is verwerkt in het Definitief Ontwerp.

collegebesluit
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Reacties op Voorlopig Ontwerp Begoniahof
Bewoners pleiten er allemaal voor om de 4 extra parkeerplaatsen die in
het Voorlopig Ontwerp zijn opgenomen, te laten vervallen. Er is
voldoende parkeergelegenheid voor de omwonenden en behoud van
groen staat hoog in het vaandel.

Suggestie overgenomen. Na
heroverweging bleek voldoende
parkeergelegenheid aanwezig.

Algemeen
Verzoek om aandacht te besteden aan op- en afritten voor rollators,
kinderwagens, scootmobielen, etc. Ze staan niet op de tekeningen, in
de huidige situatie liggen ze niet altijd tegenover elkaar, breng de
gewenste routes van de gebruikers in kaart.

Wordt verwerkt.

Klaas Dekkers, 22 november 2018
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