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Er zijn 6 deelnemers aan de sessie die in verband de corona omstandigheden wordt
gehouden via MS Teams.
Het doel van deze avond is het delen van het verder uitgewerkte ontwerp (basis uit
het participatietraject 2017/2018) en het informeren van de bewoners over de stand
van zaken en de vervolgstappen.
Het uitgewerkte ontwerp was vanaf twee weken voor de avond te bekijken via de
projectpagina op de website van de gemeente.

Gespreksleider Marieke Thissen opent de avond en heet de aanwezigen welkom.
Wethouder Boermans trapt af met een korte terugblik op de projecthistorie en een toelichting
op de huidige stand van zaken.
Gemeentelijk projectleider Dennis Hagen vertelt over de aanleiding van het project, het
proces en de planning en de uitgangspunten op basis waarvan het ontwerp verder is
uitgewerkt.
Niels van Amstel, van het door de gemeente in de arm genomen adviesbureau Megaborn,
licht het uitgewerkte ontwerp toe aan de hand van impressies van de toekomstige situatie en
de toe te passen materialen.
Vervolgens is het woord aan de deelnemers om te reageren. De volgende punten zijn
ingebracht:
1. Het plan is mooi maar er is zorg om bereikbaarheid bedrijf, met name in de
periode oktober en maart waarin honderden boten van en naar loodsen elders
vervoerd worden.
Vanwege het recreatie- en vaarseizoen wordt het project in het laagseizoen
uitgevoerd. We willen het project op een dusdanige manier aanbesteden dat de
aannemer kan scoren op het zo goed mogelijk bereikbaar houden van woningen en
bedrijven. Daar zal hij ook met u over moeten communiceren. Sowieso zullen we
samen met de aannemer en ruim voor aanvang werkzaamheden bij u terugkomen
met een plan voor verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering. Of we dat met een
bijeenkomst doen of met één op één gesprekken is nu nog niet bekend.
2. Verzoek om langsparkeervakken in groenstrook noordzijde, ten oosten van de
inrit naar park v.d. Wetering, tegenover huisnummer 209.
Dit gaan we bekijken.
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3. De inritten in het als 30 km/u deel staan niet ingetekend in het ontwerp.
Dit gaan we bekijken en aanpassen.
4. De bedrijvenvereniging vind het plan prachtig maar zou er graag meer warmte
in gebracht zien worden.
We plannen een aparte afspraak met de bedrijvenvereniging en nemen dit aspect op
met de juiste collega.
5. Overleg met de aannemer tijdens de uitvoering is prima, maar er moet altijd een
“communicatielijn” beschikbaar blijven naar de gemeente.
Primair ligt tijdens de uitvoering de communicatie bij de betreffende aannemer. Maar
de gemeente is en blijft opdrachtgever en ook dan voor u beschikbaar als
gesprekspartner.
6. De bereikbaarheid tijdens de uitvoering van het werk; kan het werk misschien
half om half’ uitgevoerd worden zodat men er nog langs kan?
De mogelijkheden hiervoor gaan we bekijken.
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