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Vragen en opmerkingen Antwoord / vervolgactie op reactie 

Ik maak me zorgen over de het parkeren in 
de wijk, achter de Milenagang, Nadinegang 
en Jessicagang etc. Aangezien we hier al 
een groot parkeerprobleem hebben. Ik heb 
zelf geen auto maar ik zie de frustraties en 
ruzies bij buurtgenoten. 

Het project Katwijkerlaantracé kan niet het door de omwonenden ervaren • 
bestaande parkeerprobleem oplossen, maar draagt er aan bij dat het in 
ieder geval niet verder verslechtert. De gemeente gaat op basis van het 
parkeerbeleid parkeerplaatsen aanleggen in het openbare gebied van het 
Katwijkerlaantracé, waarbij uitgegaan wordt van de hoogste parkeernormen. 
Het huidige plan voldoet aan het gemeentelijke parkeerbeleid met de 
maximale norm. 
Er wordt ook rekening gehouden met parkeerplaatsen t.b.v. bezoekers, dit is 
een vast onderdeel van de parkeernormen. 

Leuk dat we als bewoners inspraak hebben Dank voor uw opmerking! 

Graag de tekeningen op de website van de 
gemeente plaatsen. Zowel de tekeningen 
groen als gebouw! 

De tekeningen van zowel het zorggebouw als ook de tekeningen van het 
inrichtingsontwerp worden op de website van de gemeente geplaatst. 

Ik vind de website niet erg overzichtelijk. 
We zullen de pagina van het Katwijkerlaantracé nog eens kritisch bekijken 
en in ieder geval een nieuwe indeling van de informatie per deelgebied 
maken 

Deurdrammer van het invalidentoilet 
verwijderen (betreft het gebouw van de 
Wijkpost Rokkeveen). Bezoeker kwam er 
bijna niet meer uit. Dit is al herhaaldelijk 
gemeld. Het betreft een openbaar gebouw. 

De melding is doorgegeven aan het Vastgoedbedrijf van de gemeente,die 
het gebouw van de wijkpost (en bibliotheek) beheert. 

Zo veel mogelijk Prumusbomen plaatsen of 
anders bomen die in de herst mooie rode 
bladeren krijgen. (planten)borders gezellig, 
bloemrijk wel met lage hekjes eromheen, 
anders wordt er dwars doorheen gelopen. 

Op basis van de gepresenteerde keuzemogelijkheid voor de toekomstige 
bomen en het groenveldje zal de inrichting van het openbare gebied worden 
verzorgd.  

Bewoner heeft tekening ingevoegd met een 
voorstel voor het creëren van een 
vrachtwagenparkeerplaats en 
parkeerplaatsen aan de Nathaliegang-
Rebeccagang bij het winkelcentrum. Hierbij 
dient op de kop van de Nathaliegang - 
Rebeccagang het asfalt met ca. 4 cm te 
worden verhoogd omdat hier plassen bij 
regen ontstaan. 

De opmerkingen hebben betrekking op bestaande onderwerpen, buiten het 
plangebied en zijn daarom doorgegeven aan de verantwoordelijke afdeling. 
Zij zullen u persoonlijk benaderen. 

Bomen naast het gebouw van de regenboog 
vervangen door leibomen haagbeuken 

Het verzoek de bomen te verplaatsen/ kappen en te vervangen is door de 
gemeente beoordeeld. Deze bomen worden om redenen van zonlicht, 
zonnepanelen niet vervangen. Deze bomen verkeren in een gezonde en 
goede staat en het is niet mogelijk ze nu te vervangen. De gemeente 
vervangt alleen zieke, dode of gevaarlijke bomen. Daarnaast is er 
recentelijk nog onderhoud uitgevoerd en zijn de bomen maximaal 
teruggesnoeid. 

A.Graag rekening houden met verkeer en 
voldoende parkeergelegenheid. 
B.Het toekomstige gebouw (appartementen) 
meer naar achteren zetten ivm inkijk en 
bezonning aan de Jessicagang. 

A. De gemeente gaat op basis van het parkeerbeleid parkeerplaatsen 
aanleggen in het openbare gebied van de Milenagang aan het 
Katwijkerlaantracé, waarbij uitgegaan wordt van de hoogste parkeernormen. 
Het huidige plan voldoet aan het gemeentelijke parkeerbeleid met de 
maximale norm. De Milenagang ontvangt geen nieuw bestemmingsverkeer. 
De ontsluitingsweg aan de zijde van de Nathaliegang kan het toekomstige 
(bestemmings)verkeer goed afhandelen. 
B. De ruimte van het bouwvlak van het appartementengebouw wordt 
optimaal benut. Het is bestemmingsplantechnisch niet mogelijk het gebouw 
verder naar achteren te schuiven. 

Zo snel mogelijk beginnen met bouwen! 

De vergunningaanvragen worden in januari verzorgd voor het gebouw en de 
bomen. De start bouw van het zorggebouw begint net na de zomer van 
2017. De bomen worden na het broedseizoen (tot 15 augutus) verplant of 
gekapt 



A.Vooral de huidige bomen herplaatsen en 
niet kappen! 
B. Met de toekomstige bebouwing komen er 
mensen in de wijk te wonen die 'opgesloten' 
zijn omdat het gevaarlijk voor hen is als ze 
de straat op gaan en verdwalen. Mijn droom 
is om als wijk samen met de ze bewoners te 
kunnen tuinieren, groente- en fruit te 
kweken dat zij hopelijk zelf ook op hun bord 
krijgen. Daarbij ben ik sinds en pposje nu 
bewust geworden van hoe groente- en fruit 
gezonder (zonder pesticiden en met een 
goede bodem) kunnen. Biologisch 
moestuinen dus. Dit stukje tuin kan een 
voorbeeld voor ons allemaal worden, 
misschien zelfs zo dat omliggende scholen 
met hun leerlingen mee gaan doen of 
minstens regelmatig op bezoek komen daar. 
Overigens is een omheining ook wel 
zodanig te maken dat het zicht op de straat 
er wel is maar de bewoners veilig blijven 
waar ze verzorgd worden. Ik ben zelf nog 
geen ervaren tuinier maar denk wel dat ik 
een rol in dit idee zal willen spelen. Recent 
heb ik een cursus "gezond moestuinieren" 
gevolgd van Janneke Tops em volg de info 
die door een andere enthousiasteling wordt 
verstrekt, nl. Jelle van de 'makkelijke 
moestuin.' Ik durf bijna zeker te zeggen dat 
deze mensen ons graag advies willen 
geven. Zou het heel mooi vinden als dit ook 
nog de saamhorigheid in de wijk versterkt. 

A. De gemeente wil in januari/ februari 2017 de kapvergunning aanvragen. 
Op dit moment wordt nog onderzocht en berekend of de bestaande bomen 
eventueel verplaatst kunnen worden of dat kap noodzakelijk is. 
B. Dank voor uw leuke en uitvoeringe beschrijving ten aanzien van tuinieren 
/ het onderhouden van een moestuin. Op basis van de gepresenteerde 
keuzemogelijkheid voor de toekomstige bomen en het groenveldje zal de 
inrichting van het openbare gebied worden verzorgd. 
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