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Onderwerp: Geen aanpassing uitvoering ontwerp Floraplein

Geachte bewoners van het Floraplein, Floraparken Hazepaterslaan,
Na de bewonersbrief d.d. 24 oktober over een aanpassing in de uitvoering van de herbestrating, zijn
er veel en verschillende reacties bij de gemeente binnengekomen.
Een aantal bewoners van het Floraplein, voor wie de aanpassing een (gedeeltelijke) tegemoetkoming
aan hun wensen was, vindt de aanpassingen zoals vermeld in de brief van 24 oktober onvoldoende
en onacceptabel. Andere bewoners uit de wijk hebben aangegeven dat zij deze aanpassingen niet
willen en dat zij vasthouden aan de geplande uitvoering, zoals vastgelegd in het Definitieve Ontwerp.
Ik heb de gemeenteraad geïnformeerd over de elkaar soms tegensprekende bezwaren van bewoners
en gemeld dat de aanpassingen, zoals genoemd in de brief van 24 oktober jl., daarom niet worden
uitgevoerd. Dit betekent dat het oorspronkelijke Definitief Ontwerp wordt toegepast. Het deel van
het Floraplein dat nog moet worden heringericht, zal als volgt worden uitgevoerd:
- Zoveel mogelijk hergebruik van bestaande materialen in de rijweg, aangevuld met nieuwe rode
waalformaat stenen;
- Bestrating in de rijweg in keperverband;
- Alle trottoirs in nieuwe rode waalformaat stenen in langsverband;
- Nieuwe betonnen stoepranden met een hardstenen uitstraling.
De materiaalkeuze in het DO is mede gebaseerd op:
- Het onvoldoende beschikbaar zijn van geschikt herbruikbaar materiaal om alle trottoirs en de
rijweg mee uit te voeren;
- Het creëren van een rustige uitstraling in het straatbeeld door eenduidig materiaalgebruik,
waarmee het ontwerp van Zocher recht wordt gedaan.
- Het veilig inrichten van de straten conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Door het
toepassen van nieuwe stenen in de trottoirs, ontstaat een egaler wegdek. Dit past binnen de
gewenste ontwikkeling 'Toegankelijkheid Openbare Ruimte';
Met vriendelijke groet,
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