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Inleiding 

Het ontwerp voor de herinrichting van de Berckenrodelaan, Liefrinckstraat en 

Mercatorlaan is gecommuniceerd met belanghebbende uit de straat. De ingekomen 

vragen en opmerkingen zijn behandeld en waar mogelijk verwerkt in het definitief 

ontwerp. Het ontwerp is gepresenteerd aan de belanghebbenden en heeft ter inzage 

gelegen volgens de geldende procedures 1 en 2B. Hierop zijn enkele inspraakreacties 

binnengekomen. De inspraakreacties worden behandeld in deze consultatienota.  

  

Vervolgprocedure 

Na instemming met de consultatienota door het college, wordt deze teruggekoppeld aan 

de indieners. Een samenvatting van de standpunten wordt opgenomen in een algemene 

bewonersbrief voor alle aanwonenden en worden tevens gedupliceerd op de website van 

de gemeente.  

 

Samenvatting inspraakreacties en standpunt college  

De volgende pagina’s bevatten de verschillende inspraakreacties, zoals de gemeente die 

heeft geïnterpreteerd en samengevat, met daarbij het standpunt van het college. 

Onderaan het standpunt van het college wordt (cursief) vermeld voor de verschillende 

onderdelen van de inspraakreacties of deze wel of niet hebben geleid tot aanpassing van 

het ontwerp. 

 

 

Samenvatting reactie 

 

Standpunt college 

Indieners: 

J. Maas- Berckenrodelaan 89; 

J. van der Klugt  - Berckenrodelaan 91; 

J.van Delft- Berckenrodelaan 93; 

J. Bruurmijn- Berckenrodelaan 110 

 

Alle 4 de indieners maken afzonderlijk van 

elkaar bezwaar tegen het verleggen van het 

huidig trottoir met daarin twee haakse hoeken 

ter plaatse van hun woning of tegenover hun 

woning. Indieners geven aan door gevolg van 

deze wijziging voetgangers direct hun 

huiskamer in kunnen kijken. Dit heeft 

negatieve gevolgen voor hun privacy, 

woongenot en waarde van hun woonhuis. 

De 4 indieners verzoeken het ontwerp te 

wijzigen en het trottoir af te schuinen met 

twee hoeken van 45 graden waardoor er niet 

meer rechtstreeks hun huiskamer in gekeken 

kan worden. 

 
 
 

 
 

 
 

Reactie aan de 4 indieners 

afzonderlijk van elkaar: 

 

Allereerst maken wij bekend dat u 

geen bezwaar kan maken waarin 

beroep mogelijk is.  

Procedure 1 en 2b is van toepassing 

hierop. Dat is kenbaar gemaakt in de 

bewonersbrief en staat op de 

gemeente pagina onder de kop 

procedures. 

 

Bij het afschuinen van trottoir zoals u 

voorstelt, verdwijnen er twee bomen 

in het ontwerp. Dit betekend dat de 

lanenstructuur van bomen niet 

gerealiseerd kan worden Tevens kan 

er minder groen in de straat worden 

aangebracht en wijken daarmee af 

van ons doelstelling 10% meer 

vergroening in de straten aan te 

brengen. 

Het niet kunnen realiseren van de 

twee bomen vinden wij 

zwaarwegender dan het voetpad af te 

schuinen zoals u voorstelt. 

Het ontwerp zal om deze redenen niet 

worden aangepast. 



 


