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Hoefbladmeen/de Roef (aangepast)

Reactie

Stadsweiden Hoefbladmeen bij de Roef.
Rond de Roef zijn, als er een evenement is, te weinig parkeerplaatsen.
Op de plaats van de kerk en apotheek zijn zorgwoningen en
wordt een kinderdagverblijf gebouwd. De toegang via de
Helmbloemeen is te smal en er zijn te weinig parkeerplaatsen.
Het fietspad Zuiderzeepad wordt een weg richting Hoefbladmeen, wat leidt tot nog meer onveilige verkeersbewegingen.
Nog spannender wordt het met de nieuwe verbouwplannen van
de Roef (soort medisch centrum). Nog meer verkeer voor die
smalle ingang/straat en paar parkeerplaatsen die er zijn
Bewoners hopen dat de buurt bij de ver- of nieuwbouw van de
Roef nu beter wordt gehoord als met de verbouwplannen van
HOH en de apotheek.

Onderzoek

Bij evenementen zou men gebruik kunnen maken van de
parkeergelegenheden rond het winkelcentrum. Parkeerplaatsen
de Roef zijn op eigen terrein.
Gesproken met de gemeente; Het Zuiderzeepad blijft fietspad en
de zorgwoningen dienen op eigen erf te parkeren.
De bouw van zorgwoningen en kinderdagverblijf zal meer
verkeersbewegingen met zich meenemen de inrit hiernaar toe is
erg smal en dient te worden aangepast. Nu geeft het al
opstoppingen.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
1. Navragen wat de plannen zijn voor de inrit richting kinderdagverblijf en zorginstelling. Deze dient zodanig te worden
verbreed dat auto’s elkaar gemakkelijk kunnen passeren.
2. Zorg dragen dat de bewoners worden meegenomen met de
ver- of nieuwbouwplannen van de Roef

Status

1. Rapport v1.0 aangeboden aan het college van B&W.
2. HA heeft op 08-07-2019 het rapport besproken met de wethouder de Jong.
3. HA heeft op 11-07-2019 het bestuur van de Roef gevraagd of
zij de bewoners in de omgeving van de Roef willen meenemen met hun ver-of nieuwbouwplannen. Parkeren rond de
“nieuwe” Roef wordt op 2 sept besproken. Het bestuur heeft
aangegeven in september een bijeenkomst met de buren te
organiseren om hen te informeren over de plannen.
4. HA volgt de ontwikkelingen rond de Roef.
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