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Inspraaknota

Inrichting openbare ruimte brede school Coevering

In le id ing
Voor het project' lnrichting openbare ruimte brede school Coevering'lagen de plannen in het
kader van de inspraak voor alle belanghebbenden ter inzage van 30 oKober 2014tot en met 10
december 2014. Met een bewonersbrief en openbare publicaties informeerden wij alle
belanghebbenden hierover. De binnen gekomen reacties zijn als losse bij lagen toegevoegd.
Hieronder hebben wij de ingekomen reacties kort samengevat en van een reactie voorzien.

Ingekomen inspraakreacties

1. Wijkvereniging HCC (Huiseigenaren Coevering Centraal)
1.1 Zijn de uitritten van de parkeerplaatsen aan de John Franklinstraat en de

Columbusstraat vri j van parkerende auto's, zodat het in- en uitri jden van de
parkeerterreinen niet wordt belemmerd.

1.2 Zij vrezen dat de parkeerterreinen ook gebruiK gaan worden als sluiproute . Zij zien
graag dat het voetpad tussen beide parkeerkoffers doorloopt en dat de ri jbaan
onderbroken wordt, d.m.v. paaltjes.

1.3 Zijn de nieuwe parkeerplaatsen breed genoeg, zodat schade aan auto's kan worden
voorkomen?

1.4 De langsparkeerplaatsen aan de Vasco da Gamastraat en Amundsenstraat kunnen beter
ingericht worden als KissSRide-stroken. Ook zal er een aanrijdroute aangegeven
moeten worden voor deze stroken.

1.5 Wat is de rechthoek die rechts op de tekening staat ingetekend?
1.6 Komen er paaltjes waar honden wel en niet uitgelaten mogen worden?
1.7 Het is gewenst dat er een omheinde hondenuitlaatstrook in het gebied wordt

aangelegd.
1.8 Komt er een hekwerk om de school en zo ja, wordt deze na schoolti jd afgesloten?
1.9 Welke speelvoorzieningen worden op het schoolterrein geplaatst?
1.10 Welke speelvoorzieningen worden er in de openbare ruimte geplaatst?
1.1 1 Er ontbreekt een voetpad aan de oostzijde van de school van noord naar zuid door het

gebied. Hier zal een sluiproute over het voetbalveld ontstaan.
1.12 Naast het voetbalveld is een berg voorzien die als tribune en in de winter als sleehell ing

gebruikt kan worden. Zij wil len graag dat hier ook een gli jbaan op komt.
1.13 Waar komen de afvalcontainers?
1.14 Waar komen de fietsenstall ingen?
1.15 Wat is de planning voor de aanleg van de openbare ruimte en wanneer worden de

scholen gesloopt?
1.16 Waar worden de l ichtmasten geplaatst? Wordt er rekening mee gehouden dat er geen

donkere en onveil ige plekken ontstaan?
1.17 Worden de fiets- en voetpaden voldoende verlicht?
1.18 Welke beplanting komt er in de openbare ruimte? ls er rekening gehouden met

groenbli jvende beplanting, hoogte, etc.?
1.19 Zij hopen dat de kunstwerken die op het schoolplein van de Branding staan een mooie

nieuwe plek kri jgen op het schoolplein van de brede school.
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Reactie qemeente

1.1 Wij zullen voldoende maatregelen treffen zodat de bereikbaarheid van de parkeerterrein
gewaarborgd bli j ft. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een parkeerverbod en het
plaatsen van paaltjes houden wij de in- en uitritten vri j van parkerende auto's.

1.2 Wij verwachten dat door de inrichting (inritconstructies, plateau en fietsoversteek) het
voor een groot gedeelte van de verkeersdeelnemers niet aantrekkeli jk zal zijn om deze
verbinding als "sluiproute" te gebruiken. Daarnaast leidt een afsluit ing in het midden
tussen beide parkeerkoffers weer tot andere problemen. Wanneer de verbinding
namelijk komt te vervallen neemt de verkeersveil igheid af en valt de uitwisselbaarheid
van de parkeerplaatsen ook weg. Het zijn in dat geval doodlopende parkeerterreinen,
waarbij wanneer alle plaatsen vol bli jken te zijn weer achteruit het parkeerterrein
verlaten moet worden. De uitwisselbaarheid van de parkeerplaatsen neemt dan ook af,
omdat bij een vol parkeerterrein men niet door kan ri jden naar het andere
parkeerterrein en men een dichtst bij zi jnde parkeerplaats in de wijk zal zoeken. De
parkeerdruk in de omliggende straten zal dus naar verwachting toenemen in het geval
van afsluíting van de verbinding tussen beide parkeerterreinen. Alles afwegende stellen
wij dan ook voor deze verbinding te handhaven.

1.3 De haaksparkeerplaatsen op de parkeerterreinen hebben een standaardbreedte van
2,50 m breedte. Deze breedte is ruim voldoende voor personenauto's. Busjes van
bijvoorbeeld de kinderopvang zouden eventueel ook gebruik kunnen maken van de
langsparkeerplaatsen aan de Amundsenstraat en de Vasco da Gamastraat. Hier is de
breedte helemaal geen probleem, omdat de deuren open kunnen slaan over het
voetpad en de ri jbaan.

1.4 Wij wil len niet op voorhand van deze langsparkeerplaatsen een Kiss8Ride-strook
maken. Wij wil len namelijk eerst enkele maanden de gebruikers aan de nieuwe situatie
laten wennen en het gebruik van deze parkeerplaatsen monitoren. Mocht het
uiteindeli jk wel grote problemen opleveren, dan kunnen wij alsnog besluiten hier
Kiss&Ride-stroken van te maken.
Dit is een hondentoilet bedoeld.
In het gebied worden op diverse plaatsen paaltjes geplaatst om aan te geven waar
honden wel en niet uitgelaten mogen worden.
Naar aanleiding van gesprekken met de klankbordgroep vinden wij ook dat er in de
directe omgeving een losloopgebied moet worden gemaaK waar honden vri j kunnen
lopen en waar de eigenaren elkaar kunnen ontmoeten. De exacte locatie moet nog
bepaald worden.
De rode li jn om de school betreft inderdaad een hekwerk en deze wordt na schoolti jd
afgesloten. In kader van de aansprakeli jkheidsstell ing en vandalisme hebben partners
besloten om het hekwerk na schoolti jd af te sluiten.
Het plaatsen van speelvoorzieningen op het schoolplein is niet aan de gemeente, maar
wordt door de school zelf gedaan. Meer informatie hierover is in te winnen bij de beide
scholen.

1.10 Op dit moment zijn we bezig met het ontwerpen van de speelruimte in het gebied.
Hierover worden de belanghebbenden in een later stadium op de hoogte gebracht en
wordt uiteraard ook nog de mogeli jkheid geboden om, aan de hand van een eerste
ontwerp, mee te praten over de definit ieve inrichting van de speelplek.

1 . 5
1 . 6

1 . 7

1 . 8

1 . 9
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1.11 Aan de oostz'rjde van de school is wel een voetpad aanwezig, maar dit loopt niet door

tot aan het voetpad van de Vespuccistraat. In het definit ief ontwerp hebben wij hier een

verbinding in aangebracht, zodat voetgangers ook aan deze zijde van de school een

verbinding hebben tussen de Amundsenstraat en de Vespuccistraat.

1 . 1 2  Z i e  1 . 1 0
1.13 De afvalcontainers van de brede school worden geplaatst ter hoogte van de zuideli jke

entree van de brede school. Het betreft een rolcontainer die waarschijnli jk in de

inpandige berging gestald gaat worden.
j.14 Ten noorden en zuiden van de brede school zullen op eigen terrein fietsenstall ingen

voor de schoolkinderen gerealiseerd worden. In de openbare ruimte zullen bij de drie

entrees van het schoolterrein fietsenklemmen aangebracht voor de ouders die hun

kinderen met de fiets wegbrengen en ophalen.
' l . '15 In maart of april zullen de huidige scholen gesloopt worden, waarna de inrichting van

de openbare ruimte zal worden opgestart, Wij streven ernaar de werkzaamheden voor

het nieuwe schooljaar af te ronden. Het groen wordt echter pas in het plantseizoen

(nalaar) aangebracht.
1.16 Wij zorgen ervoor dat de openbare ruimte rondom de brede school voldoende wordt

verlicht en dat er geen donkere en onveil ige plekken ontstaan.
1.17 Wij zorgen ervoor dat de fiets- en voetpaden èn de parkeerterreinen voldoende verlicht

zul len z i jn .
1.18 Op dit moment wordt een verdere uitwerking gemaakt van het beplantingsplan.

Hierover worden de belanghebbenden in een later stadium op de hoogte gebracht en

wordt uiteraard ook nog de mogeli jkheid geboden om, aan de hand van een eerste

ontwerp, mee te praten over de definit ieve inrichting.
1.19 Dit is nog niet bekend. De werkgroep inrichting speelterrein van de partners van de

brede school is op dit moment aan het onderzoeken of en waar deze beelden geplaatst

kunnen gaan worden.

2. Directeuren brede school Coevering
2.1 Een extra attentie dat voetgangers oversteken bij het plateau tussen de twee

parkeerkoffers is gewenst.

2.2 Aanbrengen van (half)verharding naast de zuideli jke entree, zodat daar gemakkeli jker de

ondergrondse containers geleegd kunnen worden.
2.3 Zij vragen aandacht voor voldoende verlichting van de fietspaden en de wachtruimte bij

de entree van de school.
2.4 ln verband met sociale veil igheid wil len zij geen hoge beplanting.

2.5 Welke (sport)voorzieningenworden aangebracht?
Reactie qemeente

2.1 Om de veil igheid van de voetgangers bij de oversteekplaats tussen de twee
parkeerterreinen te verbeteren hebben wij het ontwerp hier aangepast en een zebra

aangebracht. Daarnaast is het voetpad aan de oostzijde van deze parkeerplaatsen

verbreed en helemaal doorgetrokken, zodat er ook een looproute ontstaat tussen de

Columbusstraat en de John Franklinstraat. Het voetpad aan de westzijde achter de
parkeerplaatsen is komen te vervallen. Wij verwachten namelijk dat hier in de prakti jk

toch geen gebruik van zal worden gemaakt.
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Het aanbrengen van (half)verharding is hier niet nodig, Er is namelijk uiteindeli jk voor
een rolcontainer gekozen. Deze wordt met het legen naar de straat gereden.

Wij zorgen ervoor dat de fiets- en voetpaden èn de parkeerterreinen voldoende verlicht
zullen zijn. Ook de wachtruimte voor de hoofdentree zal voldoende verlicht worden.
Zie react ie  1.18
Zie react ie  1.10

3. De heer en mevrouw Moesker, Beringstraat 69
3.1 Het geplande hondentoilet aan de zijde van de Beringstraat is volstreK overbodig en

zinloos. Er is in de directe omgeving voldoende gelegenheid om de honden uit te laten.
3.2 De voetgangersoversteekplaats over de Beringstraat wordt overbodig. Beter is het om

op de hoeken van het veld oversteekplaatsen over de Beringstraat aan te leggen.
3.3 In de Beringstraat, aan de zijde van basisschool de Branding is een stopverbod (gele

streep en paaltjes) aanwezig. Dit verbod hebben zij graag verwijderd en bij voorkeur
worden er aan die zijde nieuwe langsparkeerplaatsen gerealiseerd.

3.4 Het is jammer dat de fietspaden niet doorgetrokken worden richting de Admiraal
Byrdstraat. Erfietsen nu veel schoolkinderen en anderen over de voetpaden tussen de
huizenblokken door.

Reactie qemeente

3.1 Zie reactie 1.7
3.2 De voetgangersoversteekplaats over de Beringstraat wordt met het wegvallen van

basisschool de Branding inderdaad overbodig. Het plateau bli j ft gehandhaafd, maar de
zebra zal uit het plateau verwijderd worden. Het aanbrengen van twee nieuwe
oversteekplaatsen over de Beringstraat ter hoogte van de hoeken van het veld is wat

ons betreft gezien het te verwachten aantal oversteekbewegingen niet noodzakeli jk.
3.3 Ook het stopverbod (gele streep) ondersteund met paaltjes in de Beringstraat ter

hoogte van de entree van de huidige basisschool de Branding wordt in de nieuwe
situatie inderdaad overbodig. Het stopverbod en de paaltjes zullen met de
aanpassingen aan de openbare ruimte verwijderd worden,

3.4 Er wordt door schoolkinderen en anderen over de voetpaden tussen de huizenblokken
door gefietst richting de Admiraal Byrdstraat. Het is echter slechts een beperkt aantal en
de fysieke ruimte is beperK. De noodzaak is dus niet aanwezig en de ruimte ontbreekt
om het vri j l iggend fietspad door te trekken naar de Admiraal Byrdstraat.

4. De heer HÍisken, Beringstraat 59
4.1 Het plateau met voetgangersoversteekplaats in de Beringstraat wordt met deze plannen

overbodig. Dit plateau met oversteekplaats verplaatsen naar de locatie t.h.v.
Beringstraat 54 en 59.

4.2 Ook het stopverbod (gele band) en de paaltjes bij de huidige entree van basisschool de
Branding kunnen met deze plannen verwijderd worden.

Reactie qemeente

4.1 De voetgangersoversteekplaats over de Beringstraat wordt met het wegvallen van
basisschool de Branding inderdaad overbodig. Het plateau bli j ft gehandhaafd, maar de
zebrazal uit het plateau verwijderd worden. Het aanbrengen van een nieuwe

l lr l
I

2.2

2 .3

2.4
2.5
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oversteekplaats over de Beringstraat ter hoogte van Beringstraat 54 en 5g is wat onsbetreft gezien het te verwachten aantar oversteekbewegingen niet noodzakerUk.
Zie reactie 3.3

5. LeefbaarheidscommissieCoeveringWest
5'1 Zij hebben zorgen over de voetgangersoversteekplaats over de wil lem Barentszweg.

Veel kinderen uit deze wijk zullen hier over moeten steken naar de nieuwe brede
schoor. Er wordt bij deze oversteekpraats hard gereden. voorgesterd wordt
verkeerslichten bij de oversteekplaats aan te brengen.

5'2 Kinderen op het f ietspad en voetpad moeten de inrit naar het nieuwe parkeerterrein
oversteken. Dit vindt de Leefbaarheidscommissie gevaarli jk.

5'3 Het doortrekken van het f ietspad naar de brede schoor teiát tot extra aantrekking vanf ietsers en bromf ietsers.
5'4 Door de aanleg van het f ietspad aan de zijde van de brede school en het voetpad aande straatzijde moeten de kinderen die te voet naar school gaan twee keer het fietspadoversteken.
Reactie qemeente
5'1 wij zi jn van mening dat deze voetgangersoversteekplaats aan alle eisen voldoet vooreen veil ige oversteekpraats. De zebra is op een verhoogd prateau aangebracht,

waardoor dit een extra attentie geeft en de snelheid van het verkeer geremd wordt.Daarnaast is er op ongeveer 35 meter voor en na de zebra een wegversmalling metdrempel aanwezig, die ook een extra snelheidsremmend effect op het verkeer hebben.Het overzicht op de zebra is goed en de bijbehorende bebording is correct geplaatst.
Halverwege de zebra is zerfs nog een middengereider aangebracht, waardoor
overstekende voetgangers niet in één keer de volledige ri jLaan over moeten steken.Deze maatregeren bijerkaar reveren wat ons betreft een várkeersveiríge
voetgangersoversteekplaats waar het toevoegen van verkeerslichten zeker nietnoodzakerijk is. wij hebben vervorgens deze voetgangersoversteekpraats ook nogonder de aandacht van de scholen gebracht. Bij de directeuren was niks bekend overde mogeli jke onveil igheid van deze zebra.zijhebben daar van ouders nooit klachtenover ontvangen, Ten slotte hebben wij tussen de voetgangersoversteekplaats en dewegversmalling een snelheidsmeting gedaan. Hieruit is gÀteten dat de gemiddelde
snelheid van het verkeer gemeten over drie weken hier àt m/, ri jdt. Deze resultatenbevestigen nogmaars dat wat ons betreft geen verdere rnruirugut"n bij deze zebranodig z'rjn,
om extra begereiding b'rj het oversteken te hebben is het regeren van brigadiers
natuurli jk mogeli jk. Dit betreft echter een taak van de scholen en ouders zelf. Hetweryen van brigadiers is lastig. Veel ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen opeen veil ige manier naar school kunnen, maar wil len hier bij gebrek aan ti jd of andereredenen niet een steentje als vri jwil l iger aan bijdragen.

5'2 wij verwachten hier geen problem"n. H"t overzicht is namelijk goed en de snelheid vanhet autoverkeer dat de inrit naar het parkeerterrein oprijdt is raag, omdat deze eeninritconstructie moet nemen, Het is overigens ook niet mogerijk dit anders vorm tegeven' Het autoverkeer van en naar het parkeerterrein zat att1á ergens het voet- enfietspad moeten kruisen.

4.2
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5,3 Dit is juist een meerwaarde voor de wijk en een goed gebruik van het f ietspad is alleen
maar toe te juichen. Het f ietspad wordt namelijk niet alleen voor de school aangelegd.

Ook bewoners van deze hoek van de Coevering kunnen nu via één fietspad
ongehinderd naar het centrum van Geldrop fietsen. Bromfietsers zijn overigens niet

toegestaan op een fietspad, snorfietsers dan weer wel.
Het verwisselen van het voetpad met het f ietspad doet afbreuk aan het ontwerp, geeft

een verslechtering van de verkeersveil igheid voor fietsers en leidt tot onlogische
looproutes. In dat geval zal namelijk de looproute tussen de Beringstraat en de
Columbusstraat moeten uitbuigen en niet meer rechtstreeks zijn. Ook is het van belang

dat er naast de ri jbaan alti jd een voetpad aanwezig is. De positie van de fietser op het
fietspad zal verslechteren, omdat het f ietspad dichter tegen de Columbusstraat aan
komt te l iggen. Auto's die het parkeerterrein op wil len ri jden hebben hierdoor niet meer
de ruimte en mogeli jkheid om zich voor het Í ietspad op te stellen en voorrang te
verlenen aan de Íietsers, Wat ons betreft leidt het verwisselen van het f ietspad dus niet

tot een verbetering van het ontwerp en zullen wij deze wijziging dan ook niet

doorvoeren.
Overigens hebben de kinderen komende uit de Columbusstraat nog een andere
mogeli jkheid om naar de nieuwe brede school te gaan, waarbij ze slechts één keer het
fietspad moeten oversteken. In dit geval kunnen ze vanuit de Columbusstraat het
voetpad van de Olivier van Noortstraat gebruiken en vervolgens met een zebra de weg

van het parkeerterrein en met een tweede zebra het fietspad oversteken.

5.4
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