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Onderwerp Waterloop Watermotenbeek en

parkeergelegenheid Watertand

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beteidsterrein Omgeving

Portefeuitlehouder T. Theunis

Schriftelijke vraag

Bij het vottooien van het verleggen en verbreden van de Motenbeek zal votgens ptanning dit jaar

het water tussen de flats aan Waterland stromen.

Bij de toetichting van de plannen voor deze werkzaamheden hebben, naar onze informatie,

bewoners gevraagd om de parkeergelegenheid aan de achterzijde van Waterland op te offeren voor

het uittopen van de Motenbeek. Dit omdat bewoners van Watertand [ast hebben van de fette

koptampen die in de appartementen schijnen.

Hierover heeft de VLP de votgende vragen

1) Ktopt het dat bewoners van Watertand last hebben van het parkeerterrein achter

Waterland gelegen zoals hierboven geschetst?

ls het correct dat u voornemens bent de parkeergetegenheid weg te haten voor het

laten meanderen van de Watermotenbeek?

Wanneer worden deze werkzaamheden aan de Motenbeek uitgevoerd?

2l

3)

Namens de fractie van de VLP

Arwen van Gestel

Wij beantwoorden uw vragen als votgt:

1) Voor het deelproject EVZ Waterland (onderdeel van project EVZ Motenbeek Noord) zijn enkele

informatieavonden gehouden en is frequent contact geweest met de ktankbordgroep Watertand,

waaraan vertegenwoordigers van de appartementengebouwen deelnemen. Uit deze consultatie is

gebteken dat de bewoners van met name het appartementencomptex Waterhoen problemen hebben

met de grootte van het parkeerterrein dat ten zuiden van hun appartementen is gelegen. Het

parkeerterrein verhard votgens de bewoners het groengebied te veel en ook de geplande EVZ.



Omdat op het parkeerterrein nauwetijks auto's staan hebben de bewoners verzocht dit
parkeerterrein voor een deel te verwijderen.

Met de klankbordgroep is hierover de afspraak gemaakt dat de kop van dit parkeerterrein zal

worden "vergroend" door de bestrating van I parkeerplaatsen (4 aan weerszijden) op de kop van

het parkeerterrein te vervangen door grasbetonstenen. De functie van parkeren btijft hiermee

gehandhaafd en hiermee kan bij drukke tijdstippen op de grasbetonstenen geparkeerd worden. A[s

van "deze overloop" weinig gebruik wordt gemaakt (hetgeen de verwachting is) krijgt de kop van

het parkeerterrein een groene uitstraling en wordt hiermee onderdeel van de groene omgeving.

2) Thans zijn de ptannen om dus alteen de kop van het parkeerterrein aan te passen. Zie de

beantwoording bij vraag 1. De parkeercapaciteit btijft hiermee intact.

De beoogde aanpassingen aan het parkeerterrein zijn geen direct gevotg van het meanderen van de

Molenbeek.

3) De planning van uitvoering is afhankelijk van de te doortopen projectplanprocedure bij het

waterschap voor het project EVZ Motenbeek Noord. Thans is de verwachting dat in het voorjaar van

2017 met het deetproject EVZ Waterland kan worden gestart en dat de werkzaamheden voor de

zomer van 2Q17 gereed zijn. ln deze periode zulten ook de hierboven genoemde parkeerplaatsen

worden aangepast.

Op 12 november 2015 is deze ptanning tijdens een informatiebijeenkomst gecommuniceerd naar de

omwonenden.

Hoogachtend,

Het cotlege van burgemeester en wethouders,

Namens deze,

Toine Theunis,

Wethouder Duurzaamheid en mitieu


