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Datum 6 april 2016 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD) Hagens 
(D66) Fambach 
(CDA) De Lange 
(PvdA) Wiss 
(GL) Vonk 
(HvB) Riksen 
(GOP) Sweijen 

Aanwezig namens 
college 

Sanderse 
 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Heemstra 
 

Voorzitter De Hollander 

Griffie De Vries 

  

Besproken items Toelichting wethouder Sanderse op het voorstel. 
De buurt is tegen drempels. Huidige inrichting voldoet niet aan 
verkeersnormen voor 30 km wijk. Aanleg drempels ook van belang in het 
kader van BDU-uitkering.  
Zoals in de meeste bestaande woonwijken is ook hier een tekort aan 
parkeerplaatsen, dat zo goed als mogelijk wordt opgelost. Er moet goed 
gekeken worden naar waar parkeerplaatsen komen (niet voor uitgang 
stegen). Het parkeerregime (bijv ontheffingen beleid) zal gemeentebreed 
worden geharmoniseerd. Dit is iets anders dan landelijke normen voor het 
aantal parkeerplaatsen. Mogelijke realisatie van speelplaats wordt duidelijk bij 
definitief ontwerp. 
Met IJmere wordt nog overleg gevoerd o.a. over beheer bomen. Gemeente 
zal zich tot uiterste inspannen voor positief resultaat. 
 
De nutsbedrijven zijn op de hoogte van de werkzaamheden. Zij kiezen niet 
voor aanleg glasvezel, maar voor opwaarderen kopernetwerk. 
Er komt LED-verlichting. Met de GAD wordt overleg gevoerd over 
afvalwijdering (toekomst gericht). 
 
Het riool is in de loop der tijd verzakt en zal nu weer op niveau worden 
gebracht. Dit betekent dat op particulier terrein soms ook extra werk moet 
worden gedaan, wat (zoals gebruikelijk) voor rekening van de eigenaar van 
het perceel komt. 
 
Verschil wordt geconstateerd met een ander planvormingsproces in een 
andere voormalige gemeente. Ook deze processen zullen worden 
geharmoniseerd. 
 
Realisatie woonwijk De Krijgsman werkt niet kostenverhogend voor dit plan. 
Voorbereidingskrediet (4 ton toezicht en 20 procent onvoorzien) is volgens 
college  marktconform/gebruikelijk. 
 
Watergang achter PC Hooftstraat is geen onderdeel van dit plan. Nu geen 
onderzoek naar eventuele explosieven in die watergang.  
Negatieve invloed van verharding voortuinen op afvoer hemelwater zal 
onderwerp van gesprek moeten zijn met buurtplatforms en 



 

woningbouwverenigingen. 
Het voorlopig ontwerp wordt op 12 juli met bewoners besproken, het definitief 
ontwerp wordt in juli vastgesteld. 

Toezeggingen 
college 

- 
 

Aanbevelingen 
fracties 

VVD, D66, CDA, PvdA, GL, HvB, 50PLUS, GOP 
Voorstel kan naar meningsvormende raad. 

 


