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Beste heer den Daas,
Op donderdag 17 februari jl. heeft u tijdens de raadsvergadering vragen gesteld namens Lokaal Alternatief over
het project Schoonhetenseweg en Portlanderdijk. Hierbij verwees u naar het artikel in De Stentor van 14 februari jl.
en daarbij stelde u enkele vragen. Zoals toegezegd worden uw vragen schriftelijk beantwoord. Middels deze brief
worden uw vragen beantwoord.

1.In De Stentor wordt aangegeven dat de wethouder meermaals mondeling heeft toegezegd dat er voor de
nieuwe plannen geen monumentale eiken hoeven te wijken. En daar waar een eik moet wijken, een jonge eik
wordt aangeplant. Klopt dit? Zo ja, waarom staat er van deze toezeggingen niets in de gespreksverslagen?
Het klopt inderdaad dat deze toezegging is gedaan. Bij het project is het behoud van de structuur van de
eikenlaan een randvoorwaarde. Dit wordt op deze wijze ook meegenomen in het opstellen van de plannen. In het
contact met de klankbordgroep wordt dit ook continu besproken. Van de gesprekken met de klankbordgroep
worden kort en bondig de resultaten/uitkomsten teruggekoppeld naar de klankbordgroep. Het klopt dat
randvoorwaarden die aan het begin zijn gecommuniceerd daarin niet steeds terugkomen. Wel is dit terug te
zien/lezen in de presentaties die gegeven zijn, en ook gedeeld worden met de klankbordgroep.

2.Waarom is deze toezegging niet terug te zien in de plannen?
Het behoud van de structuur van de eikenlaan is een randvoorwaarde in het plan. Hier wordt continu rekening
mee gehouden, bijvoorbeeld in de keuze voor het type verharding en door de verharding niet breder te maken
dan in de huidige situatie. In de presentaties die zijn gegeven (aan de klankbordgroep) is terug te zien dat er
rekening wordt gehouden met de eikenlaan.
We zijn op dit moment bezig met het opstellen van een inrichtingsplan. Met het opstellen van een inrichtingsplan
worden de exacte maatregelen inzichtelijk. Hierbij is het behoud van de structuur van de eikenlaan een
randvoorwaarde. Doordat we nog bezig zijn met het opstellen van het inrichtingsplan is het op dit moment nog
niet exact duidelijk wat de impact is op de bomenlaan.
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