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Nr. RV19.0082 (2019)   Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende Herinrichting Jacob van Heemskerckstraat   Aan de fractie Behoorlijk Bestuur i.a.a. de leden van de Gemeenteraad  Op 18 oktober 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Herinrichting Jacob van Heemskerckstraat:  Wij beantwoorden deze vragen als volgt:  Voor de beantwoording van de vragen is het inzichtelijker om vraag 9 hier als eerste in de beantwoording mee te nemen. Wij schetsen u het participatieproces zoals wij dat ebben ingericht: 
 Bewonersavond met praatvarianten (24 oktober) 
 Bewonersbrief met varianten en toelichting per variant (uiterlijk 1 november) 

o Hierbij krijgen alle huishoudens die ook uitgenodigd zijn voor de bewonersavond een stemkaart waarop zij hun voorkeur kunnen invullen 
o Raadsleden krijgen een afschrift van deze brief 

 Bewoners krijgen twee weken de tijd om hun keuze te maken, insturen van de stemkaart uiterlijk 17 november 
 Uitwerken van de voorkeursvariant, hierin meegenomen de toepasbare wensen en opmerkingen van bewoners 
 Presentatie definitief ontwerp tijdens een bewonersavond (januari 2020) 
 Bewonersavond (buurtbreed) met toelichting over de uitvoering van het werk 1. Waarom hebben de bewoners in deze geen echte inspraak en krijgen zij drie kant en klare ontwerpen gepresenteerd? Bewoners worden geïnformeerd, geraadpleegd en om hun advies gevraagd. Een stap verder op de participatieladder zou betekenen dat bewoners coproduceren. Daarvoor is deze opgave niet geschikt, de kaders zijn te stellend: het riool moet op deze manier aangepakt worden, goede doorstroom van verkeer is een probleem evenals het parkeren. De drie ontwerpen dienen als praatstuk. Zo verbeelden wij op een begrijpelijke wijze welke mogelijkheden/varianten er als voorbeeld zijn binnen de kaders van verkeersveiligheid, beperkte ruimte, budget en technische (on) mogelijkheden. Als tijdens de bewonersavond een andere, betere, variant naar vorenkomt, nemen we die als uitgangspunt. 2. Er is geen omgevingsvisie vastgesteld betreffende Oud Den Helder, dus voor de bewoners een prachtige kans om aan de voorkant mee te bepalen wat en hoe de zaken worden aangepakt in hun wijk. Wat is uw visie hierop? Een omgevingsvisie heeft een groter abstractieniveau en zoomt niet in op de herinrichting van straten. 3. Wat gebeurt er met voorstellen/ideeën van bewoners die niet hetzelfde zijn als de voorgekauwde tekeningen/projecten die zij te zien krijgen?                                                      Alle ideeën en opmerkingen en adviezen die bewoners aandragen nemen we mee in de projectgroep en toetsen we op haalbaarheid.                                                                     4. Wat zijn de criteria waaraan de ideeën/voorstellen van bewoners moeten voldoen? De kaders die wij bij de toetsing hanteren worden bepaald door wettelijke eisen en richtlijnen in het kader van verkeersveiligheid, aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (ASVV), boom effect analyse, noodzakelijk onderhoud en beschikbaar budget. 
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5. Waarom wordt de bewonersbijeenkomst gepland in de herfstvakantie, het risico lopend dat er bewoners niet aanwezig kunnen zijn? Wij realiseren ons dat er altijd een risico is dat bewoners niet naar een dergelijke avond kunnen komen vanwege vakantie, verplichtingen, werk, mobiliteit, enz. Dit ondervangen wij door na de informatieavond álle bewoners van het gedeelte J. van Heemskerckstraat waar de herinrichting gaat plaatsvinden, per brief uitgebreid te informeren. Alle betreffende huishoudens krijgen de verschillende varianten thuisgestuurd met een toelichting per variant. Ook voegen wij de opmerkingen toe die bewoners tijdens de informatieavond gemaakt hebben. Raadsleden krijgen een afschrift van deze bewonersbrief met bijlagen. Bewoners die nog vragen hebben, staan wij graag telefonisch of in een persoonlijk gesprek te woord. 6. Waarom wordt er al in de bewonersbrief aangegeven dat de bomen weg moeten? Gezien de huidige tendens wat betreft het klimaat en het beeldbepalende aspect van deze bomen geen verstandige, milieubewuste en natuurvriendelijke optie, dat ervaren wij als zeer zorgelijk. Wij willen de bewoners op de informatieavond niet verrassen met zo’n maatregel, daarom geven wij hier duidelijkheid vooraf.  Door een externe partij is een Boom Effect Analyse uitgevoerd op de nu aanwezige bomen. Hieruit blijkt dat de levensduur van het merendeel van de oudere bomen door de werkzaamheden aanzienlijk zal worden verkort c.q. dat ze de werkzaamheden niet zullen overleven. Derhalve gaan we een deel van de bomen kappen en een deel van de bomen gaan we herplanten op een andere locatie. Afhankelijk van het definitieve ontwerp planten we een aantal nieuwe bomen. De te kiezen soorten hebben straks voldoende ruimte onder en boven de grond om zich tot in de verre toekomst goed te kunnen ontwikkelen. 7. Waarom ontvangen de bewoners de voorgekauwde projecten niet bij deze brief in de bus, zodat zij er tenminste voldoende aandacht aan kunnen schenken en met elkaar kunnen overleggen c.q. goed beslagen ten ijs komen op de bewonersbijeenkomst? Onze voorkeur gaat uit naar een mondelinge toelichting op de ontwerpvarianten. Na de avond wordt het ontwerp, zoals eerder aangegeven, nagestuurd. Daarna is er nog voldoende tijd voor overleg door buurtbewoners onderling in de buurt . 8. Graag willen wij dat de uitkomst van de bewonersbijeenkomst aan de raad wordt gepresenteerd, voordat er ook maar iets wordt uitgevoerd. Bent u bereid hieraan uitvoering te geven? De raad ontvangt een afschrift van de bewonersbrief met de ontwerpvarianten als bijlage, zoals die aan de betrokken bewoners verspreid wordt. Zodra een definitief ontwerp beschikbaar is ontvangt u een kopie van de bewonersbrief. 9. Kunt u aangeven over hoeveel bewonersbijeenkomsten het gaat en het vervolg en tijdsplan van de burgerparticipatie?  Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.  Den Helder, 22 oktober 2019   Burgemeester en Wethouders van Den Helder, locoburgemeester Kees Visser   secretaris Robert Reus   


