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Voortgang Herinrichting Koedijkslanden fase 5

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente gaat een hemelwaterriool in de Pieter Lastmanstraat, Pieter
Brueghellaan en de Lucas van Leydenstraat aanbrengen.
Tegelijk wordt de bestrating en de inrichting van het openbaar gebied
aangepakt. Daarbij wordt ook de Jan Scorelstraat meegenomen.
De eerste plannen zijn 28 januari 2020 tijdens een informatiebijeenkomst
toegelicht. Tijdens die bijeenkomst zijn verschillende op- en aanmerkingen
kenbaar gemaakt. De gemeente bedankt iedereen nogmaals hartelijk voor de
inbreng.
Naar aanleiding van deze informatiebijeenkomst heeft de gemeente een
Definitief Ontwerp opgesteld. Bij het opstellen van dit Definitief Ontwerp is
rekening gehouden met de volgende punten:
1. geen verschillen ten opzichte van de huidige structuur;
2. de afmetingen van de parkeerplaatsen zijn veelal verruimd zodat er
wordt voldaan aan de geldende richtlijnen;
3. het aantal parkeerplaatsen is gelijk gebleven;
4. inritten naar hofjes zijn waar mogelijk verbreed voor in- en uitrijden;
5. afwatering in de Jan Scorelstraat en steegjes wordt verbeterd;
6. de herinrichting van het parkje Pieter Lastmanstraat zal plaatsvinden in
overleg met de bewoners;
7. aandacht voor de worteldruk van de bestaande bomen - drie
rijbaanversmallingen bij de platanen in de Pieter Lastmanstraat aan de kant
van de Rembrandtlaan en trapsgewijs aanleggen van parkeerplaatsen bij de
plataan bij de garages Pieter Breugellaan.
Voortgang project
In oktober 2020 verwacht de gemeente het Definitief Ontwerp te kunnen
afronden. In verband met het coronavirus is het momenteel niet mogelijk om
het Definitief Ontwerp te presenteren op een informatiebijeenkomst.
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Daarom zal het definitieve ontwerp gepubliceerd worden op de website van de
gemeente Meppel:
www.meppel.nl/fase5
Eind 2020 - afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus - zal de
gemeente een informatiebijeenkomst organiseren waarbij dan het Definitief
Ontwerp zal worden toegelicht. Daar zal de aannemer aanwezig zijn om de
werkzaamheden, de fasering en de planning toe te lichten.
Globale planning uitvoering
Voor de uitvoeringswerkzaamheden geldt de onderstaande globale planning.
•
januari – april 2021 rioolwerkzaamheden;
•
januari – juli 2021 zettingsperiode;
•
april – november 2021 herinrichtingswerkzaamheden.
Groenparticipatie
Voor burgerparticipatie voor groen in uw buurt kunt u zich opgeven, via email
postbus@meppel.nl ter attentie van de heer N. Ouaamar.
Klachten
Heef u klachten over riolering, groen, openbare verlichting of bomen?
Melden kan via meppel.nl, postbus@meppel.nl of telefoon 14 0522.
Vragen
Heeft u nu al vragen? Neemt u dan gerust contact op met de projectleider,
de heer H.A. van der Weide. Hij is te bereiken via telefoon 14 0522 of
e-mail postbus@meppel.nl ter attentie van de heer H.A. van der Weide.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

J.A. Trompetter
teammanager Ruimte Initiatief
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