COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Afronding inspraakprocedure herstratings- en rioleringsplan Van Ostadelaan
Te besluiten om
1. Gelet op de reacties op het in de inspraak gebrachte ontwerp-herstratings/rioleringsplan voor de Van Ostadelaan, dit herstratings- en rioleringsplan op enkele
punten aan te passen.
2. De inspraakprocedure voor genoemd herstratings- en rioleringsplan af te ronden door
vaststelling van het bijgevoegd inspraakrapport en de daarbij horende tekening,
waarin de ontvangen reacties zijn becommentarieerd en de aanpassingen zijn
verwerkt.
Inleiding
In de periode van 21 mei tot en met 8 juni 2012 is de inspraakprocedure gehouden voor het
herstratings- en rioleringsplan voor de Van Ostadelaan.
Tijdens deze periode is een flink aantal reacties op het plan ontvangen. Veel via de door
(enkele) bewoners gelanceerde website http://fvdn.webruimtehosting.nl/vanostadelaan/,
maar ook een aantal via een reactieformulier tijdens de op 30 mei 2012 gehouden
inloopbijeenkomst en per mail.
In het bijgevoegd inspraakrapport zijn alle reacties gerubriceerd en per onderdeel van
commentaar voorzien.
Op een aantal punten heeft belangenafweging tot aanpassing van het in de inspraak
gebrachte plan geleid. De belangrijkste:
- De attentiewaarde van de oversteek bij het zwembad wordt verder verhoogd. Dit gebeurt
o.a. door het plaatsen van een V(oetgangers)O(versteek)P(laats)-mast met dubbele
uithouder. Ook wordt een veiliger verkeersgeleiding voor de voetgangers en fietsers
aangebracht.
- Geconcludeerd is dat de oversteek bij de Cascade onveilig is. Zo ontbreekt daar een
middenrustpunt, ligt de oversteek halverwege de wachtrij tijdens de spits en is sprake van
meerdere conflictbewegingen. Daarom is deze oversteekplaats komen te vervallen. Er wordt
een dubbelzijdige fietsverbinding gemaakt vanaf het parkeerterrein naar de oversteek bij het
zwembad.
- Het aantal parkeerplaatsen wordt verder uitgebreid.
- Ter plaatse van de in de huidige situatie aanwezige invalidenparkeerplaatsen aan de
voorzijde van het zwembad wordt een halteplaats voor groepsvervoer ten behoeve van het
zwembad gerealiseerd. Dit voorkomt het halteren op hoofdrijbaan en fietsstrook. Overigens
worden, ter vervanging van het tweetal invalidenparkeerplaatsen dat hierdoor verloren gaat,
op het naastgelegen parkeerterrein twee extra invalidenparkeerplaatsen aangelegd.

Alle wijzigingen zijn verwerkt op de bij het inspraakrapport behorende tekening.
Op andere punten heeft belangenafweging/herbeoordeling niet tot aanpassing van het plan
geleid, onder meer op de punten van het asfalteren van de hoofdrijbaan van de Van
Ostadelaan en van het aanbrengen van fietsstroken.
Ik verwijs u hiervoor naar het inspraakrapport.
Financiën
De in het inspraakrapport opgenomen aanpassingen van het plan leiden niet tot wijziging van
de eerder gemaakte kostenraming voor het plan. Hierover bent u reeds geadviseerd bij de
start van de inspraakprocedure, namelijk bij het vaststellen van het ontwerp-plan.
Communicatie
Gebruikelijk is dat de inspraakprocedure wordt afgerond met uw besluit tot vaststelling van
het inspraakrapport en de tekening. Zo ook in dit geval. Er is geen aanleiding voor het
inlassen van een extra overlegmoment met de bewoners, iets waarom zij eerder wel hebben
gevraagd. De burger moet erop vertrouwen dat u, als gemeentebestuur, een zorgvuldige
afweging van individuele en algemene belangen maakt en op basis van die afweging
besluiten neemt.
Bijlagen
1. Inspraakrapport + bijbehorende tekening.
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