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Geachte dames en heren, 

 

Aanleiding: 

Het project herinrichting Hoofdassen Tuitjenhorn, fase 1 (Delftweg, Koorndijk t/m kruising 

Noorderlicht) bevindt zich aan het einde van de ontwerpfase. Hierbij sta ik voor een 

dilemma. Enerzijds willen we conform afspraken uit o.a. het coalitieakkoord met het 

ontwerp de openbare ruimte een toekomstgerichte impuls  geven met ruim aandacht 

voor onderwerpen zoals duurzame en klimaatadaptieve maatregelen. Anderzijds zijn 

onze burgers heel belangrijk en is burgerparticipatie een wezenlijk onderdeel van de 

ontwerpfase. Echter de verschillende belangen/wensen zijn niet altijd overeenkomstig, zo 

ook binnen dit project.  

 

Kader: 

Gezamenlijk met de dorpsraad en een aantal bewoners van de Koorndijk is een ontwerp 

voor de herinrichting van de eerste fase van de herinrichting Hoofdassen Tuitjenhorn tot 

stand gekomen. Hierbij is intensief door allen meegepraat over alle bijkomende 

inrichtingsaspecten zoals een duurzaam veilige 30 km inrichting, verhardingsoort, snelheid 

remmende maatregelen, klimaatadaptieve maatregelen, bomen en groen. Er is door 

allen veel betrokkenheid  getoond om met elkaar een maximaal participatief ontwerp te 

maken.  Suggesties en wensen zijn na meerdere sessies verwerkt binnen de kaders van de 

beheer-/beleidsambities en/of afgewogen bij meerdere of tegenstrijdige belangen. 

 

Vanuit wensen van de klankbordgroep is het ontwerp op meerdere onderdelen 

aangepast. Op enkele onderdelen is echter ook gekozen voor een andere invulling dan 

gewenst vanuit de klankbordgroep. Dit is van toepassing op het toepassen van klimaat 

adaptieve maatregelen in de vorm van greppels voor de Koorndijk nrs 31a t/m 37. Vanuit 

de wens en afspraken in het coalitieakkoord is een van de speerpunten om bij ingrepen 

in de openbare ruimte de openbare ruimte toekomstbestendig te maken waarbij o.a. 

rekening gehouden wordt met klimaatveranderingen. 

 

De dorpsraad, klankbordgroep en direct omwonenden hebben eerder aangegeven het  

oneens te zijn met de aanleg van greppels. De maatregel wordt niet effectief en 

wenselijk geacht. In meerdere gesprekken is getracht om alle partijen dichterbij elkaar te 

brengen waarbij de oplossingsrichtingen zijn belicht en gewogen mede in samenwerking 

met deskundigen van het gecontracteerde ingenieursbureau. Daarbij dient te worden 

opgemerkt dat de technische uitvoering van het geheel op aangeven van knelpunten 

door de direct aanwonenden eerst nog is onderzocht en aangepast om tot verbetering 

van de huidige situatie te leiden. Vervolgens zijn de maatregelen door de gemeente en 

Raadsinformatiememo 



 

Raadsinformatie Pagina 2 van 2 

deskundigen nogmaals onderbouwd en is aangetoond en aangegeven dat de 

maatregelen nut hebben en een meerwaarde voor een toekomstgericht ontwerp 

hebben. 

 

Omdat technisch en wetenschappelijk is aangetoond dat de maatregelen tot 

verbetering van de huidige situatie leidt, is na afweging van de verschillende belangen 

besloten de greppels te handhaven in het ontwerp.   

In de brief van 16 december 2020 is namens het college aan de klankbordgroep en de 

dorpsraad medegedeeld dat de gemeente het belang van de klimaatadaptieve 

maatregelen laat prevaleren en de greppels opgenomen blijven in het ontwerp. In een 

reactie (van 23-12-2020) gericht aan het college heeft de dorpsraad en klankbordgroep 

kenbaar gemaakt het helaas fundamenteel oneens te zijn met de klimaatadaptieve 

maatregelen. 

 

Bij de totstandkoming van het ontwerp heeft zoals eerder aangegeven uitgebreide en 

zorgvuldige participatie plaats gevonden. Hierbij zijn de belangen en reacties vanuit de 

participatie en de doelstellingen en beleid vanuit de gemeente uitgebreid besproken. Al 

deze factoren zijn door ons zorgvuldig afgewogen om tot het definitief ontwerp te 

komen. Vanuit wensen van de klankbordgroep is het ontwerp op onderdelen ook 

aangepast. Maar helaas is er niet volledig overeenstemming bereikt.  

Ik ben echter van mening dat er zowel vanuit technisch als maatschappelijk oogpunt nu 

een weloverwogen en gedegen ontwerp ligt dat recht doet aan duurzaam veilige 

inrichting, duurzaamheid, klimaat doelstellingen en aan de belangen van onze burgers. 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Hans Heddes 


