Verslag
Klankbordgroep AZC
Datum
Locatie
Tijd

Dinsdag 21 juni 2016
De Drie Kalkovens
18.30 – 20.00 uur

1. Opening
Projectleider Diane van der Sloot opent het klankbordgroepoverleg en heet
iedereen welkom. We starten met de presentatie van BRO van de inrichtingsschets
van het AZC (het COA en BRO zullen daarna vertrekken) en volgen daarna verder
de agenda.
2. Inrichtingsschets, toelichting door bureau BRO
- Bij dubbellaags, 6 woongebouwen met 100 bewoners in 12 appartementen per
gebouw. Bij enkellaags zijn 12 woongebouwen nodig.
- Verlichting op het centrum is lage verlichting. Komt niet of nauwelijks boven 1
woonlaag uit.
- 2 laags bebouwing is nog geen 6 meter hoog.
- Zendmast ingetekend op de inrichtingsschets. Het is nog niet bekend of deze
geplaatst wordt.
- Door de leden van de klankbordgroep wordt gevraagd of er wintergroene
beplanting geplaatst wordt rondom het AZC. Beleidsmedewerker groen licht toe dat
wintergroene beplanting niet landschapseigen is. Hoe beter het type beplanting bij
deze grond past hoe beter het groeit. Er kunnen verschillende soorten gekozen
worden waardoor hoogteverschillen en een goede opbouw gecreëerd kan worden,
zodat de afscherming zo optimaal mogelijk is. In overleg met COA en gemeente
kunnen er wellicht op bepaalde plaatsen wat grotere bomen geplaatst worden.
- De leden van de klankbordgroep hebben als wens het AZC zo goed mogelijk af te
schermen. Tevens wordt er een suggestie gedaan door een van de leden voor
wintergroene beplanting op het centrum. Hiervoor zijn vanuit gemeente geen
randvoorwaarden gesteld.
- BRO zal zorgen voor 3D impressies die een beter beeld geven van het aanzicht
met de verschillende stadia van de aanplant.
- Er is 1 toegangsweg ingetekend. Dit is afgestemd en voor hulpverlening
voldoende. De bewoners van de Bunskamp maken zich zorgen als er een calamiteit
is en de Steenwijkerstraatweg afgesloten moet worden. Gemeente neemt dit op
met VRD (veiligheidsregio Drenthe).
- Leefbaarheid en voldoende ruimte op het centrum wordt door gehele
klankbordgroep als belangrijk ervaren.
- Gebruik bosje mogelijk? Bosje is van Staatsbosbeheer. Daarnaast moeten nog een
aantal ecologische onderzoeken gedaan worden en is de vraag of dat wenselijk is
vanuit veiligheid.
- Kleur units; randvoorwaarde van gemeente is gedekte kleuren. Dit zal
meegenomen worden in de het programma van eisen bij de aanbesteding en
meegewogen worden bij de beoordeling van de inschrijving.
- Vraag vanuit klankbordgroep; wordt er rekening gehouden met mindervaliden?
Antwoord; er wordt een deel geschikt gemaakt voor mindervaliden.
De volgende bevindingen worden met elkaar gedeeld in het overleg:
Dubbellaags
- Leefbaarheid goed
- Veel (vrije/groene) ruimte op AZC
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- Ruime opzet indeling
- Bossingel breder te maken
- Inrichting gecentreerd (betere zichtlijn vanuit kantoorunits)
- Zorgen aanplanting, hoog genoeg?
Enkellaags
- Gebouwen minder zichtbaar
- Mogelijk minder geluidsoverlast
- Massale opzet
- Laatste gebouwen uit het zicht vanaf kantoorunits
Er wordt een suggestie gedaan voor een combinatie enkellaags en dubbellaags.
Dubbellaags voornamelijk aan de achterkant tegen het bosje aan. Enkellaags
vooraan en aan zijkanten. Op deze manier wellicht genoeg ruimte te creëren, maar
ook minder zichtbaar en goede inpassing door gebruik van de natuurlijke
bosschages.
3. Algemeen
Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen
4. Verkeer
- De verkeerskundige geeft een presentatie over de situatie en mogelijke
verkeersmaatregelen op de Steenwijkerstraatweg en de route naar het centrum.
- Oversteek bij Nijeveenseweg bij de watertoren wordt door leden van de
klankbordgroep niet als veilig ervaren. Verkeerskundige geeft aan dat er wel een
veilige route is. Hij geeft aan dat hij de oversteek Nijeveenseweg nog nader zal
bekijken.
- Opties voetpad; kunnen de opties uitgetekend worden? Verkeerskundige geeft
aan dat dit volgende keer op papier meegenomen wordt.
- Een omwonende geeft aan dat het voor hem niet wenselijk is de bushalte te
verplaatsen. Dit is een grote aantasting van zijn woongenot.
- Suggestie vanuit klankbordgroep: kan de stadsbus langs het AZC rijden?

5. Veiligheid
- Het veiligheidsplan gaat over preventieve en repressieve maatregelen, maar ook
over communicatie en verantwoordelijkheden.
- Input van de vorige overleggen is zo veel mogelijk verwerkt. Input van de
klankbordgroep is nog steeds welkom.
6. Rondvraag
- Bewoners Bunskamp vragen wat er in de bestuursovereenkomst opgenomen
wordt over de evenwichtige samenstelling.
- Asielzoekers moeten huisregels ondertekenen. Klopt het dat deze ook in de eigen
taal zijn opgesteld? Nagaan bij COA.
- Wijkagent Erik Roenhorst geeft aan volgende keer niet aanwezig te zijn bij de
klankbordgroep. Hij is uiteraard betrokken bij het vervolg.

