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Bewonersbijeenkomst 11 februari 2020 
Berkenlaan en Beukenlaan
Stukje Acacialaan en stukje Mispellaan

Onderwerp: 

Meedenken en meepraten over de nieuwe inrichting van de openbare ruimte in dit deel van de 
Berkenlaan en Beukenlaan. 

 
 
Op 2 december was een eerste bijeenkomst. Bewoners en instanties brachten toen hun wensen  
en ideeën in. 

Op basis daarvan hebben ontwerpers van de gemeente hebben een voorlopig plan gemaakt.

Op 11 februari legden ze hun ideeën voor aan de bewoners en instanties.

Dit zijn ze:

Beukenhorst

De Es

Beukenlaan

Berkenlaan

wensen:

• goede verlichting

• bankjes en zitmogelijkheden

• zebrapad over Iepenlaan (in verlengde van 
bruggetje)

• minder hard rijden op de Berkenlaan

aandachtspunten:

• vreemd parkeren

• dwarsparkeren de Es, gevaarlijk inmanouvreren

• kruispunt Mispel - Berkenlaan: moeilijk 
oversteekbaar

zorgen:

• waar parkeren tijdens werkzaamheden?

• niet te ver omlopen tijdens werkzaamheden

• parkeerplaats van de Berk goed bereikbaar houden

• bereikbaarheid van de hulpdiensten tijdens 
werkzaamheden



Reactie van de bewoners en instanties op het voorlopig ontwerp:

Positief over:

•	 Maatregelen om hardrijden tegen te gaan: smallere straat en verhogingen in de straat

•	 Meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen 

•	 De langzaam verkeerzone tussen ZINN en het winkelcentrum. De auto is hier te gast.

 
Extra aandacht is nodig voor:

•	 Veiligheid van voetgangers en fietsers

•	 Veilige oversteekplaatsen

•	 Veilig buitenspelen

•	 Voldoende parkeerplekken

•	 Goede straatverlichting

Reactie van de kinderen:

Voor hen is een fijne omgeving om te spelen belangrijk. En er moet wat te doen zijn. 

Wensen:

•	 een ponyweide

•	 een trampoline

•	 vissen in de vijver

•	 een vissteiger

•	 een apart veld waar honden kunnen poepen

Vervolg
In maart is het definitieve ontwerp klaar.

Er komt een presentatie voor de bewoners en instanties uit de Berkenlaan, Beukenlaan, een stukje 
Acacialaan en Mispellaan. U krijgt een uitnodiging. 

31 maart moet het definitieve ontwerp klaar zijn.

Afspraak
WarmteStad gaat de bewoners en instanties tijdig informeren over:

•	 Wanneer de werkzaamheden starten

•	 De bereikbaarheid van de straten en woningen tijdens de werkzaamheden

De informatie kan in een brief staan. Maar u kunt ook kijken op www.warmtestad.nl  
en www.sunnyselwerd.nl. Of in de Nummer één.


