Amendement A "Verkeer Park Vogelenzang"
Corsanummer:
Van:
Aan:
Onderwerp:

*

Bloemendaal

2017002268
D66, WD, Groenlinks, PvdA
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Vaststelling stedenbouwkundig plan Park Vogelenzang

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op donderdag 26
januari 2017

Kennis genomen hebbende van:
Bijlage 1: Stedenbouwkundig Plan Park Vogelenzang, GGZ inGeest/Studio Hartzema/Marlies
van Diest Ontwerp (2016043629)
Constaterende dat:
In het bovengenoemde document de fietsbrug over de Leidsevaart in de huidige
planvorming niet is opgenomen.
Overwegende :
De voordelen van een fietsbrug over de Leidsevaart zoals betere bereikbaarheid per
fiets van het toekomstige park Vogelenzang maar ook de dorpskernen Bennebroek
en Vogelenzang;
Besluit:
Toe te voegen aan punt 1 van het concept-besluit:
"met wijziging van:
a. Paragraaf Verkeer en parkeren achter de eerste alinea de volgende alinea toe te
voegen, Tn het SPvE is opgenomen de wens om voor een fiets/voetgangersbrug over
de Leidsevaart te zorgen. Deze brug is vanwege weerstand bij de bewoners van de
Leidsevaart niet in het SP opgenomen. De gemeente wil onderzoeken of de aanleg
van een brug een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid voor de bewoners van
Park Vogelenzang. Zodat bijvoorbeeld de sportvoorzieningen in Vogelenzang beter
bereikbaar worden voor de bewoners van Park Vogelenzang. De gemeente zal in
overleg met GGZ inGeest en omwonenden onderzoeken wat nut en noodzaak is van
een fietsbrug en bekijken op welke plek een fiets/voetgangersbrug gerealiseerd kan
worden waarbij rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarde'.
b. Conclusie en aanbeveling van de paragraaf Verkeer en parkeren, na ' de
Rijksstraatweg en de financiering daarvan in de anterieure overeenkomst,' toe te
voegen: 'De gemeente zal onderzoeken wat nut en noodzaak van een
fiets/voetgangersbrug is en in overleg met GGZ inGeest en omwonenden bekijken op
welke plek een fiets/voetgangersbrug gerealiseerd kan worden '.
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Besluit van de Raad
Stemmen voor:
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Stemmen tegen:

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 26 januari 2017
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