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Aanleiding  

Aanleiding 
 

�  zorgen over verkeersveiligheid  
�  parkeerhinder 

�  verzakkingen en schade aan verhardingen & 
riolering 



Doel 

Doel 
 

Gedragen en realistisch plan voor een veiligere & 
functionele buitenruimte rondom de 
MultiFunctionele Accommodatie  



proces 

Open planproces met inbreng van gebruikers MFA, 
omwonenden & leerlingen scholen 



juni 2018: 
�  collegebesluit onderzoek en voorbereiding van planvorming 
�  memo naar raad, informeren 

juli 2018:  
�  workshop met gebruikers, omwonenden  

september 2018: 
�  workshop met schoolkinderen 
�  onderzoeken bestaande situatie 

oktober 2018:  
�  workshop met gebruikers en omwonenden; terugkoppeling resultaten  

november 2018:  
�  uitwerken schetsen tot basisvariant en opties 
�  memo naar raad, informeren 

december 2018: 
�  schetsontwerp + eindnotitie gereed 
�  beoordeling rolstoel-toegankelijkheid door de Zonnebloem 

januari 2019:  
�  collegebesluit schetsontwerp – beeldvorming door raad 

tijdlijn 



Opgesteld op basis van onder andere: 

�  werksessies belanghebbenden  (juni 2018) 

�  sessie met leerlingen   (sept 2018) 

�  onderzoek verkeersveiligheid De Ontmoeting 

�  parkeeronderzoek 

opbrengsten 
workshops 





uitkomsten 
 

inventarisatie 



verkeers-
onderzoek 

ü  tussen 18 september en 13 oktober (totaal 15 dagen) 

ü  gemiddeld 1043 voertuigen per werkdag  

ü  drukste uur in de ochtend tussen 8 - 9 uur met gemiddeld 169 
voertuigen     

ü  drukste uur in de middag tussen 14 en 15 uur met gemiddeld 
104 voertuigen  

ü  85% van het verkeer rijdt niet harder dan 38 km/uur 

ü  93% licht verkeer 

ü  04% middelzwaar verkeer (auto's met aanhanger, 
bestelbusjes, ed.) 

ü  02% zwaar verkeer (vrachtwagens) 



verkeers-
onderzoek 

ü  geen grootschalige overschrijding van toegestane snelheid 

ü  intensiteit circa 1.000 mvt/etmaal, maar zal naar verwachting 
toenemen met verdere ontwikkeling Elshof-Zuid 

ü  Grotendeels sprake personenauto-verkeer 



parkeer- 
onderzoek 

Parkeeronderzoek MFA  
Anna Paulowna 
 
 
dag & datum: 
 
………………………..……… 
 
tijdstip: 
 
………………………..……… 
 
 
Aantal auto’s per sectie 
 
sectie 1)……………….. 
 
sectie 2)……………….. 
 
sectie 3)……………….. 
 
sectie 4)……………….. 
 
sectie 5)……………….. 
 
sectie 6)……………….. 
 
sectie 7)……………….. 
 
sectie 8)……………….. 
 
sectie 9)……………….. 
 
sectie 10)…..………….. 
 
 
evt. bijzonderheden: 
 
……………………………………………. 
 
……………………………………………. 
 
……………………………………………. 
 



6	september	2018	-	weer:	lichte	regen	-	tijdstip:	13:55	-14:06	uur
capaciteit bezetting bezettingsgraad opmerkingen

sectie 1 46 43 93%
sectie 2 10 6 60%
sectie 3 10 6 60%
sectie 4 12 2 17%
sectie 5 10 11 110% 1	auto	buiten	de	vakken
sectie 6 0 0 0%
sectie 7 8 0 0%
sectie 8 40 29 73%
sectie 9 9 6 67%
sectie 10 41 34 83% 1	auto	op	laad-	en	losplek
Parkeer	terrein	Veerburg 73 6 8%

11	september	2018	(droog	en	bewolkt)	-	weer:	droog	en	bewolkt	-	tijdstip:	8:20	-	8:35	uur
capaciteit bezetting bezettingsgraad opmerkingen

sectie 1 46 42 91%
sectie 2 10 5 50%
sectie 3 10 4 40%
sectie 4 12 1 8%
sectie 5 10 10 100% 1	auto	buiten	de	vakken	+	1	op	gpp
sectie 6 0 0 0%
sectie 7 8 0 0%
sectie 8 40 28 70%
sectie 9 9 1 11%
sectie 10 41 32 78%
Parkeer	terrein	Veerburg 73 2 3%

18	september	2018	-	weer:	droog	-	tijdstip:	11:40	–	11:47	uur
capaciteit bezetting bezettingsgraad opmerkingen

sectie 1 46 13 28%
sectie 2 10 0 0%
sectie 3 10 0 0%
sectie 4 12 0 0%
sectie 5 10 10 100% 1	auto	buiten	de	vakken
sectie 6 0 0 0%
sectie 7 8 0 0%
sectie 8 40 25 63%
sectie 9 9 7 78%
sectie 10 41 36 88%
Parkeer	terrein	Veerburg 73 3 4%

parkeer-
onderzoek 



27	september	2018	(raadvergadering)	-	weer:	droog	-	tijdstip:	20:20	–	20:35	uur
capaciteit bezetting bezettingsgraad opmerkingen

sectie 1 46 9 20%
sectie 2 10 0 0%
sectie 3 10 0 0%
sectie 4 12 0 0%
sectie 5 10 15 150% 6	auto's	buiten	de	vakken
sectie 6 0 6 0%
sectie 7 8 0 0%
sectie 8 40 21 53% en	1	motor
sectie 9 9 5 56%
sectie 10 41 7 17%
Parkeer	terrein	Veerburg 73 10 14%

2	oktober	2018	-	weer:	droog	-	tijdstip:	13:53	–	14:10	uur
capaciteit bezetting bezettingsgraad opmerkingen

sectie 1 46 40 87%
sectie 2 10 8 80%
sectie 3 10 6 60%
sectie 4 12 8 67%
sectie 5 10 6 60%
sectie 6 0 6 0%
sectie 7 8 0 0%
sectie 8 40 35 88%
sectie 9 9 5 56%
sectie 10 41 41 100%
Parkeer	terrein	Veerburg 73 3 4%

parkeer-
onderzoek 



parkeer- 
onderzoek 

Parkeeronderzoek MFA  
Anna Paulowna 
 
 
dag & datum: 
 
………………………..……… 
 
tijdstip: 
 
………………………..……… 
 
 
Aantal auto’s per sectie 
 
sectie 1)……………….. 
 
sectie 2)……………….. 
 
sectie 3)……………….. 
 
sectie 4)……………….. 
 
sectie 5)……………….. 
 
sectie 6)……………….. 
 
sectie 7)……………….. 
 
sectie 8)……………….. 
 
sectie 9)……………….. 
 
sectie 10)…..………….. 
 
 
evt. bijzonderheden: 
 
……………………………………………. 
 
……………………………………………. 
 
……………………………………………. 
 



�  herstellen diverse maaiveld- en rioolverzakkingen 

�  duidelijkere scheiding autoverkeer en lopen/fietsen 

�  verbeteren oversteekbaarheid 

�  realisatie volwaardige langzaam verkeerroute rondom MFA 

�  nieuwe verbinding zuidzijde plangebied 

�  goede mogelijkheden (fiets)parkeren en kiss & ride bij school 

�  structureren van het parkeren  

�  verbeteren openbare verlichting 

�  handhaven bushalte in plangebied 

doelen  
 
uitgangspunten  
 
randvoorwaarden 



•  voldoen aan vigerende landelijke normen & richtlijnen 

•  gemeentelijke eisen beheerplan openbare ruimte 

•  gemeentelijke eisen handboek openbare ruimte 

•  integraal ingerichte buitenruimte 

•  betrekken van belanghebbenden bij planvorming 

•  oplossingen afgewogen tegen haalbaarheid en doelmatigheid 

doelen  
 
uitgangspunten  
 
randvoorwaarden 



toelichting  
 
schetsplan 

Basisvariant 
 

�  Inrichting de Verwachting als 30km-gebied 

�  Rijbaan voor het autoverkeer en fietsers 

�  Route voor fietsers & voetgangers rondom MFA 

�  Schoolzone aan de Verwachting 

�  Oversteekplaatsen voor fietsers & voetgangers 

�  Verkeersremmend plateau Sportlaan-Robijn 

�  Parkeerplaatsen 









optie  
 

schetsplan 

optie: groene zone met speelaanleidingen 



optie 
 

schetsplan 

optie: groene entree aan de Verwachting 



visualisatie 
 

schetsplan 



visualisatie 
 

schetsplan 



visualisatie 
 

schetsplan 



visualisatie 
 

schetsplan 





visualisatie 
 

schetsplan 



visualisatie 
 

schetsplan 



 

Basisvariant en opties zijn geraamde indicatieve 
richtbedragen 
�  Basisvariant (veilig & functioneel):  € 645.000 

�  Optie Groene zone met speelaanleidingen  € 115.000 

�  Optie Groene entree:     € 65.000 

 
Keuze aan gemeenteraad  

Deel van in voorgaande jaren aangevraagd budget wordt 
door keuze raad anders besteed door het naar voren halen 
en uitvoeren van dit project.  

Normaal gesproken zou dit deel pas over 20 en 40 jaar 
(verhardingen) en 60 jaar (verhardingen & riolering) voor 
vervanging/herinrichting in aanmerking komen. Vanwege 
de verkeersknelpunten en de rioleringsschade wordt dit nu 
al uitgevoerd. 

kosten 



�  vandaag:   beeldvorming door raad 
�  februari 2019:   vervolg uitwerking schetsontwerp 
�  1e/2e kwartaal 2019:  besluitvorming door raad 
�  3e/4e kwartaal 2019  uitwerking definitief ontwerp 
�  1e kwartaal 2020:   opstellen uitvoeringscontract  
�  2e kwartaal 2020:   aanbesteding uitvoering 
�  3e/4e kwartaal 2020:  uitvoering 

tijdlijn 
vervolg 

 



Afsluiting 
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