Notulen formulier informatie avond 10 december 2020.
Tijd van: 20:11

Tot: 21:58

Algemene notities
Opening:
Nadat iedereen welkom is geheten door wethouder Boon, wordt er ingegaan op de geschiedenis van
het project. Waaronder dat 4 jaar geleden het Wittekasterrein is aangekocht. Daarna wordt er
ingegaan op het heden en wat de bedoeling is met het project vanaf 1 januari.
De slotopmerking gaat over hoe de toekomst eruit komt te zien. Daarbij wordt aangegeven dat niet
alle wensen kunnen worden vervuld.
Horatius Runia neemt de presentatie over en legt uit wat hij doet en wie er deze avond nog meer
betrokken zijn
Meningen, Ideeën, vragen en antwoorden worden per thema genoteerd
Tijdelijke inrichting:
Ingang, verkeer en recente ontwikkelingen
Meningen

- Het terrein moet bereikbaar zijn ook na sluitingstijd.
- Looproute Harlingerstraatweg zijn zorgen over. Op drukke momenten zit er veel
fietsverkeer en voetgangers op het fietspad. Dit conflicteert met het reguliere
(fiets)verkeer. Er moet een betere scheiding tussen diverse verkeersstromen
komen. Het fietspad moet breder en voorzien worden van belijning. Een apart
voetpad, bijvoorbeeld langs het hek van P1, zou nog beter zijn.
- Meer groen langs de Harlingerstraatweg.
- Er zijn zes maal meer afvaarten, dus er komt nog meer druk op de
parkeergelegenheden. Mogelijk meer dagtoerisme door de meerdere afvaarten??!

Ideeën

- Bagage en mensen in een keer afhandelen op het parkeerterrein
- Looppad maken voor tijdelijke situatie door 5 meter van het huidige terrein op te
offeren
- Dukdalf ipv verkeersdrempel (verkeersremmende maatregelen)

Vragen en
antwoorden

Vraag:
1: Is InPublic bereikbaar ’s avonds?
2: Wat gebeurt er met de tarieven van het parkeren?
3: Kan er wat worden geregeld voor het scheiden van fietsers en wandelaars
(afvoer van voetgangers)?
4: Er is aangrenzend aan het terrein van de witte kas een trailerhelling wanneer
gaat die weer open?
5: In de afbeelding staat een gebroken groen strook, maar die zou toch groen zijn?
6: Uitbesteding aan bedrijf uit Rotterdam?
7: Hoe gaan jullie het terrein invullen?
8: Het is steeds noodzakelijker 24 uur open te zijn!

9: Hoe worden de terreinen opgevuld?
Antwoord:
1: Ja het nog bekend te stellen nummer is bereikbaar ook ‘s avonds (24/7 uur is de
vraag). In principe 24/7 bereikbaar. Nummer is 088-1009268
2: De tarieven blijven voor 2021 gelijk. De pendelbus wordt gratis.
3: Of dit tijdelijk kan worden opgelost is de vraag, in de toekomst wordt het wel
mogelijk opgelost.
4: Nog onduidelijk, maar wanneer de gemeente de grond bezit wordt de
trailerhelling beschikbaar. De trailerhelling op het terrein van Drijfhout mag nu al
gratis gebruikt worden.
5: Rond de Witte Kas komt een groenstrook.
6.7 en 8: Het ingehuurde bedrijf is een gerenommeerd bedrijf. Het vullen van het
terrein wordt nog met hen afgestemd.
9. Eerst p1, dan p2 en pas daarna p3. Maar het kan mogelijk worden geregeld dat
p1 en p2 beiden open gaan. Of bij bijna P2 vol ook opening P3
Reacties op eerste schetsen nieuwe inrichting:
Ontsluiting
Meningen

Zou mooi zijn als dit gerealiseerd kan worden via de Zuidwalweg.

Ideeën

Met goede bebording kunnen reizigers al vroegtijdig zien waar nog ruimte is.
Omrijden wordt zo voorkomen.

Vragen en
antwoorden

Vraag:
Antwoord:

Voetganger
Meningen

Voetgangers/fietsers scheiden van elkaar. Met name op fietspad langs
Harlingerstraatweg.

Ideeën
Vragen en
antwoorden

Vraag:
Antwoord:

Groen en water

Meningen

Vroeger liep er langs de Harlingerstraatweg een greppel. Daarom als het harder
regent loopt het water van de weg naar de tuinen. Greppel zou als onderdeel van
waterhuishouding terug moeten komen.

Ideeën
Vragen en
antwoorden

Vraag:
1: Wordt het hele terrein verhard?
Antwoord:
1: liever niet! Verharding moet aansluiten bij intensiteit gebruik.

PV- panelen
Meningen

- Parkeren is niet mooi, maar ook zonnepanelen zijn niet mooi.
- Ook hier is het van belang dat de wij (de burgers) in het proces worden genomen.

Ideeën
Vragen en
antwoorden

Vraag:
1: Denkt de gemeente de zonnepanelen in eigen beheer te doen?
Antwoord:
1: Daar zijn verschillende mogelijkheden voor

Samenhang en variatie
Meningen

- Liever langs het terrein een groene wand. Groen is leuk op het terrein, maar dat is
voor de toerist.
- Groene wand en vogelvriendelijk

Ideeën
Vragen en
antwoorden

Vraag:
Antwoord:

Participatie en planning
Meningen
Ideeën

Wedstrijd opstellen voor inrichting.

Vragen en
antwoorden

Vraag:
Antwoord:

