
 

 

Beste bewoners van de Vogelwijk en Raadsherenbuurt,  

Na twee weken vol presentaties en gesprekken met u over het voorlopige ontwerp voor uw wijk, willen 
we graag een update geven over de stand van zaken in het participatieproces. In totaal hebben 326 
bewoners één of meerdere bijeenkomsten bijgewoond en zijn er tijdens deze sessies 552 vragen 
gesteld. Daarnaast zijn er op Doemee tot nu toe 153 reacties geplaatst op het ontwerp. Het 
projectteam zal ervoor zorgen dat uw vragen worden beantwoord. Dit kost wel enige tijd.  

Tijdens de bijeenkomsten kwamen deze onderwerpen vaak ter sprake:  

• Het handhaven van bestaande bomen Het is het beleid van de gemeente om bestaande, gezonde 
bomen wanneer mogelijk te laten staan. Dit betekent dat het nieuwe ontwerp uit moet gaan van deze 
vaste elementen: de weg, de parkeervakken en de stoep worden om de bestaande bomen heen 
ontworpen. Daarmee houden we ook rekening met de wortelpartijen en boomspiegels, de bomen 
moeten immers de ruimte krijgen om gezond te kunnen groeien. Dit heeft weer een positief effect op 
de klimaatopgave voor de wijken.  

• Parkeren in parkeervakken In de hele stad is parkeren in parkeervakken het uitgangspunt, wanneer 
er een herinrichting plaatsvindt. Hierdoor wordt een helder onderscheid gemaakt tussen de rijbaan 
waar gereden wordt en de parkeervakken waar geparkeerd mag worden. In straten met een hoge 
parkeerdruk staan, bij het parkeren op straat, de auto’s soms tot in de bocht geplaatst waardoor de 
hulpdiensten, de vuilniswagen of andere grotere voertuigen niet meer door de bocht kunnen. Vanuit 
het belang van de veiligheid van de bewoners, moeten de woningen bereikbaar blijven voor 
hulpdiensten en daarom vinden wij het onderscheid tussen parkeervakken en de weg zo belangrijk. 
De parkeervakken hebben een omvang van 1,8 meter breed en 5,5 meter lang, zodat auto’s er goed 
in passen en er genoeg ruimte is om in en uit te parkeren.  

• Instellen van eenrichtingsverkeer Veel straten in de beide wijken voldoen op dit moment niet aan de 
landelijke en gemeentelijke richtlijnen voor tweerichtingsstraten. Bij de herinrichting kunnen we op veel 
plaatsen geen rijbaan maken die wel breed genoeg is om op een goede manier verkeer in twee 
richtingen te laten rijden. Alle straten moeten een minimale afmeting krijgen waar, buiten de 
parkeervakken om, een fietser en een auto elkaar kunnen passeren en die daarnaast ook breed 
genoeg zijn voor de hulpdiensten. Daarom moeten alle straten minimaal een rijbaanbreedte krijgen 
van 3,8 meter. Volgens de richtlijnen zijn deze straten eigenlijk alleen geschikt voor 
eenrichtingsverkeer (fietsers in twee richtingen). Op de bewonersbijeenkomsten bleek dat een (groot) 
deel van de wijkbewoners de sterke voorkeur heeft voor behoud van tweerichtingsverkeer. In de 
huidige situatie zijn wegen al te smal, maar de wijkbewoners geven aan dat hierdoor eigenlijk nooit 
problemen ontstaan. Daarom willen we bij wijze van proef voor een aantal straten (de straten waarbij 
veel extra meters omgereden moet worden als er eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd) verkeer in 
twee richtingen toestaan op een voor eenrichtingsverkeer ingerichte straat. Mocht in de praktijk blijken 
dat deze straten net zo goed functioneren als in de huidige situatie, dan handhaven we dit. Mocht 
blijken dat het in de praktijk toch problemen gaat geven, voeren we alsnog eenrichtingsverkeer in. De 
gemeente zal een voorstel voor dit plan bespreken tijdens de overleggen met de wijkcomités 
Raadsherenbuurt en Vogelwijk.  

• Opstellocatie van minicontainers Het is de wens van de afvalinzameling om de minicontainers op de 
stoep op te stellen en niet meer in de parkeervakken. Hiermee wordt schade aan auto’s voorkomen en 
is de beschikbaarheid van de minicontainers voor de vuilophaalwagen gegarandeerd. Echter hebben 
we ook geconstateerd dat dit per straat enkele parkeerplaatsen kost. Het projectteam gaat in overleg 
met de afvalinzameling om te kijken op welke locaties we de minicontainers toch weer in de 
parkeervakken kunnen aanbieden. Uitgangspunt is dat de situatie niet slechter wordt dan in de huidige 
situatie, dus niet méér containers in de parkeervakken dan op dit moment het geval is. In 
samenspraak met de wijkcomités Vogelwijk en Raadsherenbuurt gaan we ons best doen om een 
goede balans te vinden zodat er meer parkeervakken kunnen worden ingepast.  

 



Vervolg participatie Tijdens de bewonersbijeenkomsten over het voorlopig ontwerp heeft het 
projectteam een aantal werksessies aangekondigd, waarin we een verdere toelichting willen geven. 
Over de inrichting van deze sessies zijn we in gesprek met de beide wijkcomités Vogelwijk en 
Raadsherenbuurt.  
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