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Informatiebrief Definitief Ontwerp Elzenlaan, Leliestraat en omgeving
Geachte bewoner, belanghebbende,
Op 18 december jl. heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd
met het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de Elzenlaan, Leliestraat,
Narcissenstraat en het Begoniahof. Dit houdt in dat het Definitief Ontwerp is
vastgesteld en dat de gemeente start met de technische voorbereiding voor de
uitvoering van de werkzaamheden. Wij streven er naar om komend voorjaar de
werkzaamheden voor de herinrichting van de Elzenlaan, Leliestraat, Narcissenstraat
en Begoniahof uit te voeren. U ontvangt nog een brief over werkzaamheden aan de
gas- en waterleiding. Dit gebeurt vooruitlopend op de herinrichting.
Van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp
Op woensdag 27 juni is een inloopavond gehouden waarop het Voorlopig Ontwerp
voor de herinrichting is toegelicht. Tijdens de inloopavond zijn vragen gesteld over
het plan en zijn tips en suggesties gedaan voor het herinrichtingsplan.
Op basis van deze reacties en vragen is het Voorlopig Ontwerp, waar mogelijk,
aangepast tot Definitief Ontwerp (DO).
Definitief Ontwerp
Het Definitief Ontwerp vindt u in de bijlage. De inspraakreacties – en vragen die de
gemeente heeft ontvangen – zijn door de gemeente beantwoord. De vragen en
antwoorden zijn in onderstaande tekst kort samengevat.

Suggestie: bewoner vraagt aandacht voor de mindervalideoversteken. Eén
mindervalide oversteek bij de Florastraat is namelijk verdwenen tijdens de bouw van
de nieuwe appartementen aan de zijde van de Plantage.
Antwoord: de mindervalideoversteken zijn toegevoegd aan het plan. De fout bij de
Florastraat is hiermee hersteld.
Suggestie: bewoners vragen aandacht voor de (brom)fietsers die vanuit
Gladiolenlaan en Populierenlaan komen, de kortste weg kiezen en over het trottoir
rijden bij Warande 83. Bewoners vinden dit gevaarlijk en willen dat hier wat tegen
gedaan wordt. Bromfietsers horen over de Plantage en de Florastraat te rijden.
Antwoord: suggestie van de bewoners is in het plan verwerkt door het plaatsen van
2 kiwisluizen. Deze weerhouden (brom)fietsers er van om over het voetpad te rijden.
Voetgangers, scootmobiels, kinderwagens e.d. kunnen wel door de kiwisluis. Ook
wordt de groenstrook zo ingericht dat (brom)fietsers niet om de kiwisluizen heen
kunnen rijden.
Vraag: wat wordt gedaan aan het parkeerterrein tussen Plantage en Elzenlaan? Als
de fietsers niet meer vanaf de Warande over de stoep kunnen rijden richting
Leliestraat - Elzenlaan (dit wordt terecht "onmogelijk" gemaakt, aldus bewoners,
maar moet wel mogelijk blijven voor kinderwagens/rolstoelen), wat gaan de fietsers
dan doen? Is rijden over het parkeerterrein wel gewenst?
Antwoord: de inrit van het parkeerterrein op de Plantage wordt verwijderd. Dit is om
de volgende reden. De Plantage is een gebiedsontsluitingsweg. De inrit naar het
parkerterrein zit vlak naast de rotonde en dit belemmert de doorstroming van het
verkeer. In het nieuwe ontwerp ontsluit het parkeerterrein via de Elzenlaan. Dit is
bevordert de doorstroming van het verkeer op de Plantage en de verkeersveiligheid.
Suggestie: bewoner verzoekt om diverse aanpassingen in het groen inclusief het
verplaatsen van 2 zitbanken. Antwoord: suggesties zijn verwerkt in het plan.
Suggestie: bewoner verzoekt om voor de garages bij Narcissenstraat 1 t/m 7
verlaagde banden toe te passen in plaats van verhoogde inritblokken. Bewoner
vreest namelijk voor schade aan zijn voertuig bij een hoogteverschil bij inritblokken.
Antwoord: inritblokken zijn dusdanig aangepast dat auto’s daar over heen kunnen
rijden, zonder dat auto’s daar schade aan ondervinden. Inritblokken blijven daarom
gehandhaafd.
Suggestie: bewoners van het Begoniahof verzoeken om de 4 extra parkeerplaatsen
in het Begoniahof te laten vervallen. Bewoners pleiten voor het behoud van het
groen en vinden dat er voldoende parkeergelegenheid is. Antwoord: verzoek is
gehonoreerd. Na heroverweging bleek dat er al voldoende parkeergelegenheid is.
Suggestie: verzoek om aandacht te besteden aan de op- en afritten voor rollators,
kinderwagens, scootmobielen, e.d. Ze staan niet op de tekening en in de huidige
situatie liggen ze niet altijd tegenover elkaar. Breng de gewenste routes van de
gebruikers in kaart. Antwoord: op- en afritten voor mindervaliden zijn toegevoegd
aan het ontwerp en afgestemd op de gewenste routes.
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Hoe verder?
Nu het Definitief Ontwerp is vastgesteld gaan we het project gereed maken voor
uitvoering. Vooruitlopend op het rioolwerk en de herinrichting worden de gas- en
waterleiding vervangen. Deze werkzaamheden starten in maart a.s. U wordt daar
binnenkort nader over geïnformeerd.
Meer informatie
Voor nadere informatie over het project kunt u ook terecht op de website,
www.beverwijk.nl / ondernemers en bewoners / projecten / herinrichting Elzenlaan,
Leliestraat, Narcissenstraat en het Begoniahof.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
namens hen,
hoofd afdeling Ruimte,

ing. D.H.J. Hulskes
Bijlage: Definitief Ontwerp herinrichtingsplan Elzenlaan, Leliestraat en omgeving
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