SAMENVATTING van de vragen, tips, tops en aandachtspunten van bewoners op de
inloopavond 4 juni 2019 over bestemmingsplanprocedure Passiebloemweg

VERKEER/PARKEREN


Ontsluiting van en naar parkeerterrein (kiss & ride) leidt tot verkeersopstopping en gevaarlijke
situaties;



In de huidige situatie zijn de in- en uitgang van de parkeerplaats gescheiden. Omwonenden
geven aan dat dit volgens hen voor een betere doorstroming zorgt. Deze situatie is gecreëerd
omdat voorheen eenzelfde in- en uitgang voor onnodige verkeersopstopping leidde in de wijk.
In de nieuwe situatie gaan we terug naar één in- en uitgang. Waarom is hiervoor gekozen
terwijl dit in het verleden niet werkte.



Ontsluit het nieuwe parkeerterrein in het midden tussen de scholen rechtstreek op de
Landschapsbaan. Op deze wijze kun je fietsers en auto’s van elkaar scheiden.



Suggestie om de kruising te wijzigen in een rotonde Passiebloemen/Landschapsbaan.



Maak gebruik van de opstelplaats bij de glasbakken als kiss en ridezone aan de
landschapsbaan.



Tip: ontmoedig ouders om kinderen met de auto te brengen en maak een veel kleinere
parkeerplaats.

REACTIE GEMEENTE
De verkeers- en parkeersituatie is onderdeel van de onderzoeken voor het bestemmingsplan.
We zullen het volgende onderzoeken:


De mogelijkheid van een ontsluiting voor auto’s op de Landschapsbaan.



Parkeerterrein en ontsluiting.



Verkeersveiligheid rond de brug.



De scholen zullen worden gewezen op het belang van een mobiliteitsplan om halen brengen
met de fiets / te voet zoveel mogelijk te stimuleren.

HANGJEUGD


Er is nu al overlast op de huidige parkeerplaats in de late avond/nacht. In het plan ligt de
parkeerplaats besloten en trekt dan alleen maar meer jongeren aan. Oplossing: parkeerplaats
verplaatsen en buiten schooltijden sluiten.

REACTIE GEMEENTE


Bij de inrichting van het terrein wordt er aandacht geschonken aan dit aspect.



Wij zullen onze collega’s van handhaving informeren over de overlast die nu al wordt ervaren.

GELUID


Geluid over het water, de aangrenzende sloot, draagt erg ver en hard.

REACTIE GEMEENTE
Geluidsonderzoek is onderdeel van de bestemmingsplanprocedure.

INRICHTING TERREIN


Gelieve extra groenblijvend groen langs het fietspad. Ingang van de scholen niet aan de
slootkant.



Geen ramen kijkend op tuinen. Geen inkijk in de tuinen.

REACTIE GEMEENTE
Deze aandachtpunten geven we door aan de schoolbesturen. De schoolbesturen zijn binnen de kaders
van het bestemmingsplan verantwoordelijk voor de ontwerpen van de gebouwen en de inrichting van
het terrein.

ANDERE LOCATIE


Kan tuincentrum Overvecht geen plaats maken, veel ruimte groen en parkeermogelijkheden
plus uitstroom richting.

REACTIE GEMEENTE
Deze locatie is niet in het bezit van de gemeente en is niet beschikbaar.
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