
 

 

Geachte raadsleden, 
  
Tijdens de oordeelvormende vergadering van 24 november zijn er bij het onderwerp “aanleg extra 
parkeerplaatsen De Groene Schakel” een tweetal vragen gesteld en een tweetal aandachtspunten 
meegegeven. Hierbij ontvangt u een antwoord op deze zaken: 
  

1. Er is gevraagd om een onderbouwing van het aangevraagde bedrag van € 65.000,-. Dit 
bedrag is op hoofdlijnen als volgt opgebouwd: 

• Verharding (leveren / aanbrengen / aanpassen)                              € 25.000,00 
• Afwatering (aanpassen)                                                                             € 1.000,00 
• Groen (leveren / aanbrengen / 2 jaar onderhoud)                          € 20.000,00 
• Bebakening & verlichting (leveren / aanbrengen / aanpassen)  € 10.000,00          
• Te kort fase 1 (o.a. meerprijs zand i.p.v. grond door Pfas)            € 9.000,00 

                
• Totaal                                                                                                                 € 65.000,00 

  
Met de raadinformatiememo van 21 april en de bijlage bij het raadsvoorstel bent u 
eerder op de hoogte gesteld dat er tekort was opgetreden tijdens de aanleg van 
openbare ruimte rondom het parkeerterrein. Deze memo is voor de volledigheid 
nogmaals toegevoegd. 

2. Om een goede balans te krijgen tussen de bebouwde en verhardde omgeving, het stimuleren 
van de natuur en klimaatadaptatie en het af en toe kunnen benutten van het grasveld door 
bezoekers van het wijkgebouw, is er vorig jaar een schetsontwerp voor de directe omgeving 
rondom het wijkgebouw opgesteld. Dit schetsontwerp is ook bij deze mail gevoegd. Hierop 
kunt u zien hoe de omgeving rondom het gebouw er uit komt te zien. De aanpassing van de 
extra parkeerplaatsen is hier nog niet ingetekend. Er is hierbij echter zoveel mogelijk getracht 
om het groen zo min mogelijk aan te tasten. 

3. Het college heeft recent gevraagd om de parkeernota aan te passen. Hiervoor is nog geen 
planning.  Met de aanpassing zullen voor wijkgebouwen ook parkeernormen worden 
opgenomen. 

4. Ten behoeve van de fietsen worden er zogenaamde fietsnietjes geplaatst, waar de fietsen 
tegenaan kunnen worden gezet. Het probleem van te smalle fietsbeugels voor brede 
fietsbanden speelt hier dus niet. Mochten er nog extra voorzieningen geplaatst moeten 
worden, dan zal hier ook rekening mee worden gehouden. 

  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Hans Heddes 
Portefeuillehouder Infrastructuur en Duurzaamheid 
  
  
  
 


