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Samenvatting 
 
Verslag d.d. 7 april 2022 
Besproken is de gang van zaken naar aanleiding van het vorige verslag. Naar aanleiding van reac-
ties op het conceptverslag is het verslag inhoudelijk aangepast. Achteraf gezien was dit niet de 
juiste gang van zaken en had de aanpassing (nl. het opnemen van de eis in het afwegingskader 
dat “geen doorsnijding van het gebied tussen Molenbeek en de Bovenweg met een (weg)tracé”) in 
de volgende klankbordgroep vergadering besproken moeten worden.  
De discussie over de aanpassing leidt tot een tweedeling in de klankbordgroep: 6 van de 8 leden 
konden zich vinden in het conceptverslag en 2 van de 8 leden hadden een andere perceptie. In het 
afwegingskader is bij de eis nu toegevoegd dat dit een eis is van de omwonenden Bovenweg 22 
t/m 36 (even). Hiermee wordt de discussie over de aanpassing van het verslag afgesloten. 
 
Presentatie varianten 
Erik Mekelenkamp van Buro SRO licht de zeven varianten toe en legt uit hoe hij tot de varianten is 
gekomen en wat de belangrijkste onderscheidende kenmerken zijn. Voor de aanpassing van het 
tracé van de Bovenweg zijn vorig jaar al als vingeroefening bij de gemeente een aantal varianten 
geschetst. Deze zijn door Buro SRO aangepast naar aanleiding van het afwegingskader. Daarnaast 
zijn er door bewoners varianten ingediend. Deze schetsen zijn door Buro SRO, Erik Mekelenkamp, 
op hoofdlijnen uitgewerkt.  
 
Vragen n.a.v. de presentatie: In de structuurvisie ’t Hul-Noord is opgenomen dat woningbouw langs 
de rondweg De Kolk ongewenst is i.v.m. de verkeersaantallen. De klankbordgroep wil graag inzage 
in de verkeersaantallen. Deze worden nagezocht en volgen z.s.m. 
 
Vanuit de klankbordgroep wordt ook variant 0 als optie benoemd. Variant 0 houdt in dat woning-
bouw ’t Hul-Noord geen vervolg krijgt en dat er geen ontsluiting via de Bovenweg nodig is. Suzanne 
Swart geeft aan dat de opdracht van de gemeenteraad is om tot een tracékeuze te komen waarbij 
de Bovenweg als ontsluitingsweg is voorzien. Variant 0 is geen onderdeel van de opdracht en wordt 
daarom niet meegenomen in de tracékeuze. Bij de start van het participatieproces is dit duidelijk 
gecommuniceerd. 
 
Het afwegingskader is nu definitief. In het afwegingskader staan de eisen en wensen van de vak-
specialisten en de eisen en wensen van de bewoners van de Bovenweg. Met een kleur wordt de 
score aangegeven per eis en wens. De vakspecialisten hebben de scores per variant al ingevuld. 
Op basis hiervan scoren variant 1 en 2 het beste. De klankbordgroep mag de varianten voorzien 
van een score voor wat betreft de eisen en wensen van de bewoners. 
 
De klankbordgroep geeft aan dat veiligheid prevaleert en dat de Bovenweg als fietsstraat voor hen 
de voorkeur heeft. Variant 1 en 2 worden als minst veilig ervaren, er verandert weinig ten opzichte 
van de huidige inrichting en de oversteekbaarheid van hun percelen wordt moeilijker. De oversteek-
baarheid en ontsluiting van de percelen een aan de Bovenweg en de veiligheid zijn belangrijke 
aandachtspunten.  
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Gelet hierop en op de opmerkingen die tijdens deze bijeenkomst door de klankbordgroep zijn ge-
maakt over de verschillende varianten, is het ook denkbaar om delen van verschillende varianten 
samen te voegen tot een nieuwe (optimalere) variant. SRO zal hiervoor een voorstel doen. De 
klankbordgroep staat hiervoor open en vraagt of deze nieuwe variant dan wel voorafgaand aan de 
volgende bijeenkomst toegestuurd kan worden. Deze variant zal dan in de volgende vergadering 
worden toegelicht en gaat mee in de scores van het afwegingskader. 
 
Vervolg 
Afgesproken wordt dat de gepresenteerde varianten gemaild worden aan de klankbordgroep en 
tevens op de gemeentelijke website worden geplaatst. Getracht wordt om een nieuwe variant voor 
de volgende vergadering op 21 juni a.s. te mailen. Tijdens de volgende vergadering op 21 juni 
worden de scores van de bewoners aan het afwegingskader toevoegen en dan komen tot een 
voorkeursvariant. Suzanne benadrukt dat de klankbordgroep advies kan geven, maar dat de be-
sluitvorming ligt bij het college en de raad. 
 
Tenslotte wordt gevraagd hoe andere bewoners op de hoogte blijven. Een aantal klankbordgroep-
leden koppelen datgene wat ze horen terug aan buren. Suzanne antwoordt dat niet van iedereen 
een mailadres en contactgegevens bekend zijn en dat zij via de website op de hoogte kunnen 
blijven. Iedereen heeft de gelegenheid gehad zich te melden voor een gesprek om persoonlijk be-
trokken te zijn.  
 
 


