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Uw brief van

Onderwerp

Stand van zaken voorbereiding reconstructie
Dorp Noord-Oost in Bergschenhoek

Geachte heer, mevrouw,
Op 9 november 2017 hebben wij u een brief gestuurd waarin wij u hebben gevraagd om ons te vertellen
hoe u tegen uw buurt aankijkt. Wat vindt u goed en wat kan volgens u beter? Via deze brief willen wij u
informeren over de resultaten van deze inventarisatie en over de vervolgstappen in de voorbereiding.
Reacties uit de buurt
In totaal hebben wij meer dan 50 reacties ontvangen. Een aantal mensen heeft ons het reactieformulier
per e-mail of post toegestuurd. Anderen hebben gebruik gemaakt van de inloopbijeenkomst op 28
november 2017 in de activiteitenruimte van stichting Sprank aan de Laan der Vrijheid. Alle reacties
waren constructief ingestoken en geven ons een goed beeld van hoe de buurt nu wordt beleefd en wat u
belangrijk vindt voor de komende jaren.
Aanmeldingen ontwerpsessies
U kon ook aangeven als u mee wilde doen met de ontwerpsessies. Maar liefst 23 bewoners hebben hierop
positief gereageerd. Deze mensen zijn inmiddels per e-mail benaderd en uitgenodigd voor de 1e
ontwerpsessie op dinsdag 6 februari 2018. Mocht u zich wel hebben opgegeven, maar geen e-mail
hebben ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan mijn collega Nicole ten Heggeler via
info@lansingerland.nl (onder vermelding van Ontwerpsessies Dorp Noord-Oost).
Ontwerpsessies: uitgangspunten en opzet
De ontwerpen worden afgestemd op de wensen vanuit de buurt zelf. In uw reacties heeft u onder andere
het volgende aangegeven:
Parkeren is een belangrijk thema. Er mogen zeker niet minder parkeerplaatsen komen en de
verdeling van de parkeerplaatsen over de buurt is een aandachtpunt.
Het aanwezige groen in de buurt wordt hoog gewaardeerd: het groen moet in omvang worden
gehandhaafd. U heeft wel suggesties gecommuniceerd over de invulling van de groenvakken.
Daar gaan we ook mee aan de slag.
De speelvoorzieningen voor de allerkleinsten (0 – 6 jaar) zijn beperkt.
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De komende periode gaan we, samen met de bewoners die zich daarvoor hebben aangemeld, in drie tot
vier ontwerpsessies een ontwerp maken voor de nieuwe inrichting van uw buurt. In het voorjaar van
2018 gaan wij u allen uitnodigen om dit ontwerp te bespreken.
Moderniseren riolering
In dezelfde periode als de ontwerpsessies gaan we vanuit de gemeente aan de slag met de
voorbereidingen van de aanpassingen aan de riolering. We gaan in ieder geval een apart systeem
aanleggen voor de opvang en afvoer van het hemelwater (regen, sneeuw en hagel). Daarnaast
onderzoeken wij de mogelijkheden van het tijdelijk vasthouden van regenwater in de bodem. Dit heeft
als doel om schommelingen in de grondwaterstanden tegen te gaan en piekbelastingen richting het
oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen. Wij werken er naar toe om u in april/mei van 2018
hierover meer te kunnen vertellen. In de tussentijd kunt u zich via de bijgevoegde folder op de hoogte
brengen van de verschillen tussen de huidige riolering en een riolering waarbij het hemelwater
gescheiden van het afvalwater wordt opgevangen en afgevoerd.
Ook rioleringswerkzaamheden op uw perceel
Voor het verkrijgen van een zo’n optimaal mogelijk resultaat is het belangrijk dat er ook
werkzaamheden op uw perceel gaan plaatsvinden. Dit geldt zeer zeker voor het gescheiden aanbieden
van vuilwater en hemelwater. In het vervolg van dit project gaan we u daarover nog nader informeren.
Duurzame aanpassingen
Naast het afstemmen met uw wensen en de aanpassingen aan de riolering kijken we ook naar
duurzaamheidsaspecten. We weten nu al dat we de openbare verlichting energiezuinig gaan maken door
het toepassen van LED-lampen. Daarnaast zoeken we nog naar andere maatregelen die naast duurzaam
ook praktisch toepasbaar zijn. U hoort daar nog meer over in de loop van dit jaar.
Tot slot
Wij hebben er zin in om samen met u de buurt Dorp Noord-Oost te reconstrueren. Uw constructieve
inbreng ervaren wij als zeer waardevol.
Via de website van de gemeente kunt u ook informatie vinden over dit project. Het adres is
www.lansingerland.nl/DorpNO. Heeft u na het lezen van deze brief vragen? Belt u mij dan via 14 010.
Met een vriendelijke groet,
Gemeente Lansingerland

John van Gorp
Afdeling Beheer & Onderhoud

Bijlage: Informatiefolder riolering ‘Verstandig omgaan met regenwater in uw wijk’
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