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Beste leden van het wijkteam, 
 
Gelet op de vele contacten en briefwisselingen over het bouwplan op de locatie Van der Valk 
Boumanweg 71 ( Meas-locatie) delen wij u het volgende mee. 
 
Het bouwplan voor de Meas-locatie, alsmede de ruimtelijke onderbouwing, ligt met ingang 
van 10 juli 2008 officieel in het kader van de artikel 19 WRO lid 2 procedure ter visie 
gedurende 6 weken. 
Gedurende de periode van 10 juli tot en met 27 augustus kunnen zienswijzen worden 
ingediend. 
Tegen het voornemen van het college zijn reeds diverse zienswijzen ontvangen.  
Wij zullen deze behandelen als ware deze brieven ingediend in de daarvoor beschikbaar 
staande periode. 
 
Naar aanleiding van uw brief d.d. 11 juni 2008, betreffende het verslag van 14 mei j.l. waarin  
met de heren Van der Bijl en Van Loenen  gesproken is over de wijze van uitvoering van de 
VVD motie van 24 september 2007, melden wij u het volgende.  
 
Wij constateren dat de raad heeft ingestemd met afsluiting van de Ockenrode, maar tevens 
rekening wil houden met uw zorg van mogelijke verkeersproblemen. Daarom is ons college 
opgedragen om ½ jaar na afsluiting na te gaan in hoeverre er regelmatig sprake is van veel 
hinder om de wijk uit te komen.   
Wij danken u dat u bereid bent geweest daarover constructief mee te denken. Diverse 
varianten zijn met u besproken. Evenals u erkennen wij dat de gemeente primair  
verantwoordelijk is voor de afhandeling van die motie. Graag hadden wij met u over een 
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objectieve wijze van uitvoering op voorhand in gezamenlijk overleg overeenstemming bereikt, 
doch dat bleek helaas niet mogelijk. Wij betreuren dat evenals u zeer, te meer daar wij daar 
de afgelopen periode veel werk van hebben gemaakt. 
Wij zullen de motie van de VVD uitvoeren door ongeveer ½ jaar na dato afsluiting te bezien of 
er regelmatig onacceptabele wachttijden zijn bij de ontsluiting van de wijk. ( Tollenaersingel  
en Nijenrode). Vanwege de bouwperiode van ruim 1 jaar zal er dan nog genoeg tijd en 
mogelijkheid zijn om, indien noodzakelijk, passende maatregelen te nemen. 
 
In bijgaand onderdeel van de Ruimtelijke onderbouwing bij het bouwplan gaan wij op het 
aspect maatschappelijke uitvoerbaarheid en de motie van de VVD expliciet in.  
Wij verwijzen u kortheidshalve naar de bijlage.  
 
Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
Namens burgemeester en wethouders , 
 
 
 
 
 
 
Michiel van den Berg, 
hoofd afdeling Beleid en Projecten. 
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7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

 
Reeds vanaf 2000 wordt gesproken over mogelijke herontwikkeling van deze locatie. 
Tegen alle plannen is fors geprotesteerd door omwonenden en, naar de mening van het 
college van B&W, niet  zonder succes.  
Plannen voor een haventje werden geschrapt, maar ondanks protesten besloot de raad in 
2003 dat er onder voorwaarden woningbouw mocht komen in een aantal bouwlagen (hoogte 
trapsgewijs aflopende naar aangrenzende bebouwing; wijzigingsbevoegdheid 
bestemmingsplan Zuid-West). De concrete uitwerking daarvan kreeg in 2006 echter niet de 
instemming van de raad. (te massaal).  
In het voorjaar van 2007 is de gemeente met omwonenden van het gebied een planproces 
gestart om in gezamenlijk overleg tot nieuwe stedenbouwkundige randvoorwaarden te komen 
voor de deze locatie, onder leiding van een externe deskundige op het gebied van 
communicatie en met ondersteuning van een stedenbouwkundige. Over onderwerpen als 
vormgeving, positionering, groene aankleding vanaf zijde Oude Rijn/Rosarium en parkeren is 
overeenstemming bereikt. Over het aantal woningen en de bouwmassa zijn de partijen het 
niet eens geworden. Op 24 september 2007 is het voorstel van het college van burgemeester 
en wethouders voor een stedenbouwkundig plan voor een gebouw van 60 appartementen 
vastgesteld door de raad. Het college heeft opdracht gekregen dit plan uit te werken tot 
bouwplan en over de invulling van de buitenruimte in gesprek te gaan met de omwonenden. 
Ook werd een motie van de VVD aangenomen om de afsluiting van de Ockenrode te 
evalueren.  Er is vervolgens een klankbordgroep van omwonenden samengesteld in 
combinatie met de stichting wijkteam Ockenrode/Nijenrode en omgeving. Omwonenden 
hebben door middel van deze klankbordgroep invloed gehad op de inrichting van de 
buitenruimte en op veel punten is overeenstemming bereikt. Bij een verdere uitwerking 
hiervan blijven zij betrokken. Wat betreft het gebouw zelf heeft het wijkteam aangegeven hier 
bezwaar tegen te zullen maken. Op 28 april 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met het 
uitgewerkte plan. 
 
Een van de discussiepunten met het wijkteam betreft de wijze waarop de motie van de VVD ( 
evaluatie hinder ontsluiting wijk een halfjaar na afsluiting Ockenrode) inhoud kan worden 
gegeven. 
 
In de door de raad aangenomen motie van 24 september 2007 behorend bij het raadsvoorstel 
waarin de stedenbouwkundige kaders zijn vastgesteld is de opdracht aan het college 
opgenomen om:  
“1. een halfjaar na afsluiting van de Ockenrode bij de bewoners na te gaan in hoeverre er 
sprake is van hinder om de wijk uit te komen. 
2.  Indien blijkt dat er toch regelmatig veel hinder is bij het verlaten van de wijk is voorzien in 
een mogelijkheid om het beoogde fietspad naast de nieuwbouw geschikt te maken als extra 
wijkontsluitingsweg, eenrichtingsverkeer de wijk uit.” 
 
 
Het college heeft aangegeven de motie uit te zullen voeren.  
Het lijkt niet gemakkelijk objectieve criteria te hanteren. Het voorstel van het Wijkteam om 
een enquête te houden met de vraag aan de bewoners wanneer zij het noodzakelijk vinden 
dat de Ockenrode weer open zou moeten voor eenrichtingsverkeer acht de gemeente te 
subjectief. Het idee van de gemeente om samen met een afvaardiging van buurtbewoners op 
enkele momenten waarnemingen ter plaatse in de spitsperiode te doen, vindt helaas geen 
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steun bij het wijkteam (zou te veel tijd vergen). Het idee van verkeerstellingen is verworpen 
omdat daaruit eigenlijk niets over de wachttijden kan worden geconcludeerd en deze zijn, 
zekere gelet op geringe hoeveelheid verkeer, niet zinvol.  
 
Een half jaar na afsluiting zal dus door middel van fysieke waarneming en concreet vragen 
aan de bewoners op dat moment, geconstateerd moeten worden of er “regelmatig veel 
hinder” is. 
De  wachttijd voor automobilisten op Tollenaersingel (en Nijenrode) achten wij daarbij het 
geijkte toetscriterium, want dat vormt immers volgens de bewoners het gevreesde probleem 
van de afsluiting Ockenrode. Deze tijd varieert natuurlijk, vooral als er file is op de Persant 
Snoepweg. Indien het verkeer stilstaat op de Van der Valk Boumanweg kan er ook niet 
worden ingevoegd, want de kruising moet worden vrijgehouden voor andere wijkbewoners. 
Een maximale wachttijd van het de verkeerslichteninstallatie Persant Snoepweg achten wij 
acceptabel. Aangenomen wordt dat binnen deze periode er in de meeste gevallen wel ruimte 
is ontstaan voor oprijdend verkeer op de Persant Snoepweg (uitzondering is vanzelfsprekend 
als de Stierenbrug open is). 

 
 
Als volgens deze methode onverhoopt geconstateerd wordt dat er “regelmatig veel hinder” is, 
zal alsdan bezien worden wèlke maatregelen genomen kunnen worden.  
 
Naast het verbreden van het fietspad voor eenrichtingsverkeer op de Ockenrode kan ook 
worden gedacht aan het plaatsen van een verkeerslicht ter plaatse van de Tollenaersingel dat 
werkt tijdens filevorming op de Van der Valk Boumanweg of het veranderen van de 
verkeerssituatie. Deze oplossingen kunnen te zijner tijd worden uitgewerkt. 
 
 
 


