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Onderwerp : Reconstructie van de Eikenlaan, Beukenlaan en Iepenlaan

Nummer : A1901

Advies-aanvraag : 10-01-2019 (mondeling)

Bestemd voor : College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Nissewaard

Datum advies : 25 januari 2019

Geacht College van Burgemeester en Wethouders.

Op 10 januari 2019 zijn we als W(erkgroep) I(nclusie) B(eleid) van de Adviesraad Sociaal Domein

geïnformeerd over de Reconstructie van de Eikenlaan, Beukenlaan en Iepenlaan door de

projectleider de heer N. van der Val.

In het voorheen bestaande reguliere overleg van de WIB met ambtenaren van de gemeente (als

laatsten; Mw. Ingrid Blokland en Dhr. Eric Bovekerk), is volgens het verslag van 2 oktober 2014

afgesproken:

“Eikenlaan: dit plan gaat volgend jaar van start. Voorafgaande aan de bewonersbijeenkomst waar

het concept plan wordt voorgesteld zal een klankbordgroep geraadpleegd worden over de

veiligheid en de toegankelijkheid van de Eikenlaan met bijzondere aandacht voor de

schoolomgeving. De WIB wordt gevraagd of hier een of twee afgevaardigden aan deel willen

nemen. WIB wil graag meedoen en wacht datum en voorstel af”.

Later hoorden we dat het plan in verband met bezuinigingen voorlopig uitgesteld was.

In 2016 werd er een brief naar de bewoners gestuurd, die ons bij toeval ter ogen kwam, waarin de

reconstructie aangekondigd werd. In het overleg van de Adviesraad WMO en Jeugd met de

wethouders werd gezegd dat de mededeling te vroeg de deur uitgegaan was maar dat we er bij

betrokken zouden worden zoals afgesproken was.

Wat schetst onze verbazing; bij de uitnodiging om op 10 januari 2019 als WIB over de

reconstructie geïnformeerd te worden treffen we aan:

Een brief van 10-12-2018 gericht aan de bewoners om op 19 december 2018 geïnformeerd te

worden over het definitieve ontwerp, de planning en de fasering van de werkzaamheden die

inmiddels geaccordeerd zijn door B&W,

 waarbij wordt aangegeven dat bij het definitieve ontwerp, binnen de mogelijkheden

van de gemeente, rekening is gehouden met de wensen van de bewoners en

belanghebbenden;

 waarbij wordt gemeld dat de werkzaamheden gepland staan voor begin 2019;

 waarbij is gevoegd een set tekeningen van het definitieve ontwerp.
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De Adviesraad Sociaal Domein constateert dat er niets terecht is gekomen van de belofte om de

WIB mee te laten denken in de klankbordgroep voor de start van het opstellen van het

conceptplan en ontwerp.

Op 10 januari 2019 heeft de WIB zich ondanks bovenstaande toch laten informeren over de

plannen Reconstructie Eikenlaan, Beukenlaan en Iepenlaan.

Inhoudelijk zien de plannen er in het algemeen goed uit.

Vragen en opmerkingen hebben we nog wel voor wat betreft het volgende:

De ontbrekende details bij de V(oetgangers) O(versteek) P(laatsen) ten aanzien van markeringen

en geleide lijnen: Worden deze volgens de CROW-richtlijnen aangebracht of volgens “Het Systeem

Spijkenisse” zoals de projectleider dacht?

Gaarne worden we op de hoogte gebracht van “Het Systeem Spijkenisse” om dat te kunnen

toetsen op toegankelijkheid. Er is ons altijd voorgehouden dat Spijkenisse geen systeem heeft.

In ons laatste gesprek met de wethouder op 17 september 2018 is toegezegd dat vanaf heden de

CROW-richtlijnen voor toegankelijkheid gevolgd zouden worden voor projecten in de openbare

ruimte.

Wij adviseren om dat in dit project zeker te doen.

Tevens adviseren wij u om rekening te houden met:

a. Het aanbrengen van geleide lijnen vanaf de Serreburgh naar het winkelcentrum voor mensen

met beperkt zicht.

b. Het beperken van het kantelrisico van 3-wiels scootmobielen die de hoofdbaan op- en afrijden

dan wel een zijhelling op- of afrijden om af te slaan, door het toepassen van een acceptabel

hellingspercentage.

c. Voldoende contrast van straatmeubilair en voldoende passeerruimte ernaast.

d. De verlichtingssterkte bij oversteekplaatsen en straatmeubilair.

e. De uitvoering van de bushaltes.

f. De aanwezigheid van rustmogelijkheden minimaal iedere 200 meter.

De Adviesraad Sociaal Domein verwacht dat bij volgende projecten de WIB vanaf het begin

ingeschakeld zal worden zodat deze betrokken leden ook echt mee kunnen denken.

Daarnaast verwachten we dat u de CROW-richtlijnen ten aanzien van toegankelijkheid in de

gemeente invoert.

De Adviesraad Sociaal Domein gaat er vanuit spoedig een schriftelijke reactie van u te ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Mw A.M. Koopman-van Kouwen,

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard


