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Amendement E "Park Vogelenzang: parkeren Willinkschool"
Bloemendaal
Corsanummer:
Van:
Aan:
Onderwerp:

2017002329
D66, VVD, Groenünks
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:
- Het parkeerterrein, dat in gebruik was als parkeerterrein ten behoeve van de Willinkschool
door de ontwikkeling van Park Vogelenzang verdwijnt;
Het bovengenoemde document geen inzicht biedt in de parkeerbehoefte en alternatieve
-

parkeermogelijkheden ten behoeve van de Willinkschool;
Park Vogelenzang verantwoordelijk is voor bezoekers parkeren ten aanzien van het

-

plangebied;
Op de plankaart een 'P' is ingetekend in waar nu een bosje ligt.

Overwegende dat:
Bij een tekort aan parkeerplaatsen een uitwaaiering over de omgeving kan plaatsvinden met
parkeren op minder gewenste plaatsen;
Er kansen zijn als bezoekers parkeren en 'P' van de school worden gecombineerd;
Dat het bosje opheffen voor parkeerplaatsen niet onze voorkeur heeft omdat het een mooie
buffer vormt tussen plangebied en school.
Besluit:
Toe te voegen aan punt 1 van het concept-besluit:
"met wijziging van:
a. Paragraaf Verkeer en parkeren voor de alinea conclusie en aanbeveling toe te voegen:
"In het noordoostelijk deel van het plangebied wordt de bestaande parkeerplaats
gebruikt door ouders die hun kinderen naar de Willinkschool brengen. Wanneer op deze
plek woningen worden gebouwd vervallen de parkeerplekken. Een goed alternatief voor
parkeren voor de Willinkschool is er op dit moment niet. De gemeente verzoekt bij de
verdere planuitwerking te bekijken of bezoekers parkeren gecombineerd kan worden met
het gebruik voor parkeren ten behoeve van de school. Het bosje grenzend aan de
Willinkschool lijkt hiervoor matig geschikt vanwege de hoogteverschillen en aanwezige
bomen.";
b. Paragraaf Verkeer en parkeren bij conclusie en aanbeveling aan het slot toe te voegen:
"Voor het parkeren voor de Willinkschool zal gezocht moeten worden naar een oplossing,
zo mogelijk in combinatie met bezoekers parkeren voor de woningen."
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 26 januari 2017

Burgemeester,

Griffier

