Titel

: Gemeente Alphen aan den Rijn, project 2739 Rec. Gouwsluisseweg
e.o.

Van

: M. Kooy

CC

:

Datum

: 03-02-2020

Onderwerp

: Verslag bewonerswerkgroep 1 maandag 02-02-2020

Sander houd openingspraatje en vraag aan de werkgroepleden wat hun
verwachtingen zijn.
Diverse verwachtingen maar in grote lijnen geven de meeste mensen aan dat
voor hun belangrijke zijn:
Veiligheid, Parkeerproblemen en Wijkbeleving/Bomen/Groen en is men
benieuwd hoe de verdere uit werking hiervan gaat worden.
Inhoudelijk zij op de aangeven varianten de volgende opmerkingen gegeven:
-Electrische laadpalen waar en is meer geen probleem voor netwerk
-Groeninrichting en afval ophaallocaties (m.n. locatie Nieuwedijk) is nu lastig
qua opstelling
-2 meningen geen groen en parkeren in bijzondere gevallen en andere
bewoners wil graag meer groen
-Er wordt soms hard gereden op Prinsenlaan, wat is de verkeersinrichting
30km of woonerf. En klopt bebording bij inrijden Prinsenlaan wel
-Een boomvak is aangebracht bij nr. Prinsenlaan 5 voor de deur maar een
boom is niet geplant, komt deze nog
-Algemeen is in gebied werkgroep 1 meer parkeren mogelijk door slimmer
de indelingen te maken
-Duurzaamheid en biodiversiteit graag aandacht hiervoor.
-Hertogstraat 1 richting maken i.v.m. veiligheid fietsers van uit de
groenstrook
-Op de Nieuwedijk zijn een paar inritten voor bewoners die vrij breed lijken
kan dit smaller dan is er misschien meer ruimte voor bomen te realiseren
-Kan er geen haaksparkeren bij pleintje voor de Molen worden gerealiseerd
(het is vaak er druk met name zaterdag Molen belangstelling)
-Slootje tussen Nieuwedijk en Prinsenlaan hoe is onderhoud geregeld er
wordt nu weinig gedaan behalve de rietkraag gemaaid 1x per jaar

-Kan er iets van drijvend groen komen in de waterpartij langs de
Hertogstraat en Gravenstraat
Het overleg werd afgesloten met uitleg hoe we verder gaan en hierbij is
aangeven dat de werkgroep in een kleiner kerngroep verder de uitwerking
oppakt. Een en ander zal verder via de mail worden aangeven en documenten
en verdere overlegmomenten zullen in mail en op de gemeentelijke website
worden aangeven hiervoor wordt in de mail de link doorgeven.

