



























14 juni 2017
Beste Jeroen,
Als bewonersorganisaties hadden wij onlangs een gesprek, waarin we de laatste bijeenkomst rondom het
Oosterhamriktracé geëvalueerd hebben. Geconcludeerd is dat voorop staat dat de bijeenkomsten voor ons
waardevol zijn om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en voor het bewaken van bewonersbelangen
in het complexe project en de betrokkenheid van bewoners hierbij.
Er is een aantal punten die voor ons belangrijk zijn. We willen graag dat deze aan het begin van de
vergadering worden besproken en dat er voldoende tijd is om helderheid te krijgen voor we verder gaan:
Waarborgen bewoners
De laatste vergadering is aangegeven dat we graag duidelijkheid willen over de waarborgen die bewoners ten
aanzien van de komst van een ontsluitingsweg mogen verwachten. Het gaat dus om de kaders waaraan de
gemeente zich heeft te houden bij de ontwikkeling van de ontsluitingsweg. Graag zouden we de vergadering
hiermee willen beginnen.
Volgorde van het proces
Voor de overzichtelijkheid en goede orde van het onderzoek willen we graag dat het proces gevolgd wordt in
twee fases:
In de eerste fase wordt alleen gekeken naar de knelpunten in het verkeer en de vraag hoe men deze wil of kan
oplossen, wat het effect is van de varianten en of dit effect voldoet aan het met de ontsluiting beoogde doel.
Als het doel niet voldoende wordt bereikt hoeven we immers niet verder te praten over inpassing. Dit bespaart
onze buurtbewoners veel onnodige ophef.
Mocht blijken dat de ontsluitingsweg ondanks de knelpunten overtuigend voldoende oplossend vermogen
heeft, dan komt de tweede fase in beeld. In deze fase komt dan de impact op de woonomgeving en de
waarborgen van bewoners per variant aan de orde. Deze zijn voor de besluitvorming evenzeer van belang. De
gemeente geeft dan in samenspraak met ons en aanwonenden per variant zo concreet mogelijk aan wat deze
impact is en hoe buurt- en bewonersbelangen gewaarborgd zijn (denk aan een buffer tussen huizen en weg,
invloed op parkeergelegenheid voor de buurt, tegen gaan sluipverkeer en Lola-conforme inpassing).
De variantenstudie wordt vervolgens voorgelegd aan de raad die een beslissing neemt. De concrete inpassing
van de weg die wordt voorgespiegeld kan vervolgens met inspraak van buurtorganisaties en aanwonenden nog
aangepast worden nadat voor een variant gekozen is.
Betrokkenheid bewoners
We vinden de inspraak in het proces (onder andere) op de wijze waarop aanwonenden worden betrokken
belangrijk (zie bovengeschetste procesgang). Het onderdeel bewonersparticipatie ging ons vorige keer te snel.
Er was verschil van mening (in ieder geval tussen de gemeente en de BO Oosterparkwijk) en geen tijd voor
verdere discussie. We begrijpen dat het wat tijd betreft moeilijk is om bij ieder punt lang stil te staan. We
willen aan het eind van de vergadering nadrukkelijk nog eens de vraag gesteld zien of er punten zijn die in een
nadere bijeenkomst nog verder besproken moeten worden om meer helderheid te krijgen. Zo nodig willen we
dan graag op korte termijn een opvolgende bijeenkomst plannen, zodat tijd niet de beperkende factor is.
Bewoners van de Oosterhamrikkade hebben overigens nadrukkelijk gevraagd wanner zij weer door de
gemeente geïnformeerd worden over de ontwikkelingen in het project en wat zij van de gemeente in het
vervolg kunnen verwachten. Bij deze brengen wij hun vraag onder de aandacht.
Sloop woningen Vinkestraat
Vanwege de diverse plannen van de Gemeente voor (tram)verbindingen door de Vinkenstraat heeft
woningbouwvereniging Nijestee de afgelopen 17 jaar enkel noodzakelijk onderhoud aan de woningen

Vinkenstraat Noordzijde en de aansluitende woningen aan de Oliemuldersweg gepleegd. Of er nog in de
woningen wordt geïnvesteerd of dat de woningen vervroegd worden afgebroken hangt af van de trajectkeuze
voor het Oosterhamriktracé.
De BO vindt het noodzakelijk dat de Gemeente in overleg gaat met Nijestee en de huismeesters over de
consequentie van de trajectkeuze met Nijestee.
Dat zowel aan bewoners als aan de Raad kenbaar wordt gemaakt wat de volledige consequenties zijn bij een
keuze voor een route door de Vinkenstraat voordat de trajectkeuze gemaakt wordt.
We verzoeken je vriendelijk deze punten vooraan op de agenda van de volgende bijeenkomst te zetten,
Met vriendelijke groet,
BO Oosterparkwijk
Buurtoverleg Professorenbuut Oost
Woonschepen Oosterhamrikkanaal

