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Bijlage:

Gespreksverslag overleg 23 november 2017, met in rood de toen gemaakte afspraken
met het ontwerpteam van de gemeente.

Geacht Ontwerpteam,
Bij deze onze reactie op het Voorlopige Ontwerp, zoals bekendgemaakt onder nummer RS29552, en
op de inloopavonden vop 14 en 15 mei 2018.
Op 23 november 2017 hebben wij als straatteam een overleg gehad met de ontwerpers, en over
diverse zaken samen gesproken en afspraken gemaakt. Ook zijn er op diverse onderwerpen
toezeggingen aan ons gedaan.
In bijgaand gespreksverslag van het overleg van 23 november, staan in rood de destijds gemaakte
afspraken en toezeggingen.
Wij hebben het VO, zoals bekendgemaakt onder nummer RIS299552, bestudeerd, en constateren dat
een aantal afgesproken zaken niet terug te zien zijn in de gepubliceerde tekeningen en documenten.
Wij hopen dat deze zaken alsnog worden meegenomen, en stellen een terugkoppeling of een gesprek
hierover zeer op prijs.
1. Locatie lantaarnpalen (punt 3 in het gespreksverslag)
De locatie van de lantaarnpalen is niet gewijzigd in het VO. Bewoners van 46/48 en 23c hebben
aangegeven absoluut geen lantaarnpaal voor hun erkers te willen. De palen staan te dicht op de
erkers, en er zijn verschillende slaapkamers aan de voorkant.
Het ontwerpteam heeft ons op 23 november aangegeven geen bezwaar te hebben tegen plaatsing
van de lantaarnpalen op plek waar ze op dit moment staan, met inachtneming van de bomen, en
aangegeven ons verzoek tot behoud van de huidige locatie in te zullen willigen.
Wij zien dit echter niet terug in het VO en maken hier bezwaar tegen. Bewoners zullen ook bezwaar
gaan aantekenen als deze wijziging niet alsnog wordt doorgevoerd.
2. Fietsnietjes voor no. 25-31 en 33-35 (punt 4C in het gespreksverslag)
Er is met het ontwerpteam afgesproken dat de nietjes voor no. 25-31 en 33-35 weggehaald zouden
worden. Ze staan in de loop in dit drukbelopen stuk van de straat, en de bewoners hebben
aangegeven ze hier ongewenst te vinden. Wij zien dit niet terug in het VO en verzoeken ze alsnog te
verwijderen op deze plek.
3. Verdeling stoepbreedtes (punt 5 in het gespreksverslag)
Op 23 november hebben wij de onevenredige verdeling van de stoepbreedtes aan weerszijden van de
straat aangekaart. Dat was doen 2.20m en 2.30m. In het VO is de ongelijkheid nog groter geworden:
2.15m en 2.30m. Wij zien liever gelijke stoepbreedtes.
4. Bocht Johannes Camphuisstraat > Willem van Outhoornstraat (punt 7 in gespreksverslag)
Op 23 november heeft het ontwerpteam aangegeven dat deze bocht zo wordt ingericht dat deze
geschikt is voor de vrachtwagens van de Hoogvliet die hier rechtsaf (moeten) slaan. Wij zien geen
aanpassingen in het VO, niet in de afronding van de bocht of de plaatsing van de bomen, en vragen
ons af of er voldoende rekening mee wordt gehouden, gezien de overlast van de vrachtwagens bij
rechtsafslaan en steken, en als ze rechtdoor rijden.
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5. Plaatsing hondenpoep afvalbak (punt 8 in het gespreksverslag)
Op 23 november is afgesproken dat de bak bij de speeltuin een aantal meters terug uit de loop wordt
geplaatst in de Johannes Camphuijsstraat, zodat hij minder gebruikt zal worden voor huisvuil, en
daarmee minder snel volzit, waardoor hij gebruikt kan worden waarvoor bedoeld. Wij zien dit niet terug
in het VO, er staat nog steeds helemaal geen bak op de tekening.
6. Hergebruik originele klinkers (punt 1 in het gespreksverslag)
Wij hebben meerdere malen met het ontwerpteam gesproken over het door ons gewenste hergebruik
van de originele klinkers. In het gesprek op 23 november is aangegeven dat er een onderzoek komt
naar hergebruik van de klinkers. Wij lezen hier niets over in de gepubliceerde documenten van het
VO. Wij zouden graag horen wat de stand van zaken en eventuele conclusies zijn, en nogmaals
aangeven dat wij zeer graag de originele klinkers in onze straat willen behouden vanwege de
authentieke sfeer.
Wij verzoeken u om ons terug te koppelen wat er met bovenstaande punten gebeurt, of bovenstaande
wijzigingen zullen worden doorgevoerd of niet, en wat de stand van zaken is.
Met vriendelijke groet,
Straatteam Willem van Outhoornstraat
bzhwoutshoorn@gmail.com
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