Van:
Vel'zcmden:
Aan:

CC:

Onderwerp:

Harry Werkman
donderdag 23 maart 201710:03
'Alfred Gijlers': 'Anita louwes'; 'Arvid lange'; 'Auke Oldenbeuving'; 'Bé Hoeksema';
'Bernadette van der Woude'; 'Carmen Hoogeveen'; 'CDA fractie'; 'CU-fractie'; '066fractie'; 'Denise Woelders'; 'Dirk van Dijken'; 'Eddy de Vries'; Frank te Winkel; 'Gert
Horstman'; 'Groenlinks-fractie'; 'Guido Rink'; 'Gunnar Jens Bijlsma'; 'Hank van der
Vaart'; 'Hans Hoek'; 'Harko Naber'; 'Harry leutscher'; Harry Werkman; 'Hendrikus
Velzing'; 'henk bos': Henk Huttinga; Henk Kruise; 'Henk Linnemann'; 'Jaap Beekhuis';
'Jans van Wijk'; Jantinus Meijeringh; 'Jenneke Ensink'; 'Johan Scheltens'; 'Karel
Eggen'; 'lammie de Vries'; 'leo lambers'; 'leon Herbers'; 'Marcel Poelman'; 'Marja
Meulenbelt'; 'Nico Schiphouwer'; 'Nynke Houwing-Haisma'; 'Pascal Schrik'; 'Paulien
Mellema'; 'PvdA fractie'; 'Raymond Wanders'; 'René Wittendorp'; 'Ria de Weerd-v.d.
Meij'; 'Roelof Woltman'; 'Roy Pruisscher';'Sandro Slijepcevic'; 'Secretariaat SBN';
'Serkan Özkan'; 'Theo Gerth'; 'Ton Schoo'; 'Trijntje Hummel'; 'VVD fractie
secretariaat'; 'WE fractie'; Willem van Heusden
René van der Weide; Frank te Winkel; Henny Waterham; Harma Bentum; Caroline de
Widt; Marius Vroom; Arjan Veldthuis
aanvulling raadsvoorstel woontoren Hondsrugweg c.a.

Geachte leden van de raad,
In de commissie Wonen en Ruimte van dinsdag 13 maart zijn door mevrouw Hummel (PvdA) vragen gesteld op
welke wijze het parkeren ingepast gaat worden. Middels dezemail wil ik u daarover informeren.
Aan de zuidzijde van de toren, gelegen tussen de nieuwbouw van de toren en de MediaMarkt, komen circa 32
parkeerplaatsen op het maaiveld.
Voor de parkeerplaatsen wordt een inrichtingsplan vervaardigd waarbij de auto's die daar geparkeerd worden
onttrokken worden aan het zicht van de Hondsrugweg. De gemeente heeft contractueel met de initiatiefnemer
afgesproken dat goedkeuring vereist is voor dit inrichtingsplan.
De groene begeleiding inclusief een klein talud, gelegen op gemeentegrond, langs het pand van de MediaMarkt wordt
doorgetrokken in de richting van de kruising Hondsrugweg/Weerdingerstraat. Bij het combineren met kleine haag
zullen geparkeerde auto's bij de Hondsrugtoren niet te zien zijn vanaf de Hondsrugweg.
Het andere punt m.b.t. de slankheidcoëfficiënt heeft aanleiding gegeven tot aanpassing van één van de bijlagen bij
het raadsvoorstel. De aanpassing in de Nota van Beantwoording zienswijzen (RIS.8103) is digitaal geplaatst bij het
betreffende agendapunt op de raadssite en op iBabs. Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
René van der Weide
Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling en Duurzaamheid
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