Verslag informatie-/inspraakbijeenkomst herinrichting openbare ruimte
dorpscentrum te Landsmeer - 4 september 2008
De bijeenkomst voor belanghebbenden inzake de herinrichting van de openbare
ruimte van het dorpscentrum in Landsmeer vindt plaats op donderdag
4 september 2008 bij Vrij en Blij. Ongeveer 95 belangstellenden zijn hierbij aanwezig.
Aanwezig namens gemeente:
Richard Quakernaat, Niek Kronenburg, Natascha van den Ban (Paul van Beek
Landschappen), Anneke Seibert en Nelleke Vet.
Wethouder Quakernaat opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom.
Voor aanvang van de presentatie wordt een korte toelichting gegeven over het doel
van de bijeenkomst, over wat aan het nu voorliggende voorlopig ontwerp voor het
dorpscentrum vooraf is gegaan en wordt aangegeven wat de verdere procedure zal
zijn.
Door Natascha van den Ban van Architectenbureau Paul van Beek Landschappen
BNT wordt een presentatie gehouden. Daarin worden onder andere belicht:
• hoe het dorpscentrum in Landsmeer er nu uitziet;
• wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de herinrichting;
• waar rekening mee gehouden dient te worden bij de herinrichting;
• wat de argumenten zijn om te komen tot bepaalde keuzes met betrekking tot
verhardingsmateriaal, parkeerfaciliteiten, locatie fietsfaciliteiten, locatie en soort
afvalbakken en dergelijke.
Tijdens de pauze worden de maquette en de tekeningen uitgebreid door aanwezigen
bestudeerd.
Na de pauze wordt door Niek Kronenburg kort ingegaan op de werkvolgorde, de
planning en de uitvoering.
Daarna is gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen.
Door bewoners van Ilpenstein worden aangegeven dat de tekening niet klopt met de
huidige situatie. De groene strook is te smal ingetekend. Hierover is toegezegd dat
dit worden bekeken en waar nodig wordt aangepast.
Mevrouw A. Goede
Vraag:
Hoe zit het met de ingekleurde vleugel van De Keern? Is hier al een nieuw plan
voor?
Antwoord:
De Keern is ingekleurd omdat hier op termijn iets mee zal gebeuren. Hoe het eruit
gaat zien is nog niet bekend.
Vraag:
Welke containers worden bij de sporthal geplaatst? Mevrouw wil geen glascontainer
dichtbij de Sporthal. Dit geeft veel overlast, zowel geluidsoverlast als overlast van
jongeren. Ook is mevrouw bang dat kledingcontainers die te dicht bij de sporthal
staan in brand gestoken worden.
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Antwoord:
Een kledingcontainer en een papiercontainer worden bij de sporthal geplaatst. Op
het terrein van Deen worden twee ondergrondse glascontainers geplaatst.
De heer Langemeijer
Vraag:
Worden de parkeerplaatsen aan de oostzijde van de Burgweg meegenomen in de
telling. Deze plaatsen zouden niet mee moeten tellen. Volgens de heer Langemeijer
rekent de gemeente zich op die manier rijk aan parkeerplaatsen. Bovendien is e.e.a.
in strijd met het bestemmingsplan.
Antwoord:
Ja deze parkeerplaatsen zijn in de bestaande situatie opgenomen en daarom ook in
de nieuwe situatie. Niet meetellen heeft derhalve geen invloed op de parkeerbalans.
Volgens wethouder Quakernaat is het niet het aangewezen moment om het
bestemmingsplan te bespreken.
Vraag:
Kunnen er aparte sleutels gemaakt worden voor hoge en lage winkelwagens. Als een
hoge winkelwagen in een lage wordt geplaatst kunnen er daarna geen lage
winkelwagens bijgeplaatst worden.
Antwoord:
Dit wordt rechtstreeks met C-1000 besproken.
Mevrouw M. Meersoek
Vraag:
Hoe zit het met de openbare verlichting?
Antwoord:
Verlichting is slechts globaal ingetekend. Hier moet nog een verlichtingsplan op
losgelaten worden. In het stadium naar een definitief ontwerp moet ook gekeken
worden naar de armaturen en materialen. Qua verlichtingsniveau wordt de openbare
verlichting nog doorberekend op verkeers- en sociale veiligheid.
Vraag:
Hoe zit het met de stroomvoorziening voor evenementen. Kan Nuon dit meenemen
in het plan?
Antwoord:
Voor de markt wordt een aparte stroomkast gerealiseerd. Mogelijk dat de sterkte
toereikend is om te gebruiken bij evenementen.
Mevrouw B. Stout
Vraag:
Wordt er op het gebied van parkeren rekening gehouden met bewoners boven het
winkelcentrum. Deze bewoners hebben vrijstelling van de blauwe zone.
Antwoord:
Op het perceel Zuideinde 9 zijn een aantal openbare parkeerplaatsen. Die kunnen
o.a. door bewoners boven het winkelcentrum worden gebruikt.
Vraag:
Hoe zit het met het hek tussen De Zwaan en Blokker. Dit hek is nodig om overlast
van jeugd tegen te gaan. Ongeveer vier jaar geleden is dit reeds toegezegd en het
staat er nog steeds niet. Graag voor de wintermaanden realiseren.
Antwoord:
Zal worden bekeken.
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Opmerking:
Mevrouw heeft al diverse malen om een veegwagen gevraagd. Er ligt veel vuil in het
winkelcentrum. Volgens mevrouw is dit ook een verantwoordelijkheid van gemeente.
Suggestie:
Mevrouw is geen voorstander dat de trap in het middengebied weggaat. Wel doet zij
de suggestie om een Amerikaanse trap te plaatsen die omhoog blijft als hij niet
gebruikt wordt maar die, als je er bij calamiteiten op stapt, naar beneden gaat. Dit
heeft als voordeel dat de jeugd de trap van beneden af niet kan gebruiken. Gevolg:
minder overlast
Antwoord:
Mogelijkheden zullen worden bekeken.
De heer Bakker
Vraag:
Hoe zit het met de brandveiligheid? Het slootje bij de Keern is volledig dichtgeslibt.
Als de brandweer water nodig heeft wordt uit dit slootje alleen zand opgezogen.
Antwoord:
Er zijn diverse klachten binnengekomen uit Luijendijk inzake de bevaarbaarheid van
sloten. Momenteel is opdracht gegeven de sloten te peilen. Afhankelijk wat er uit dit
onderzoek komt wordt opdracht tot baggeren gegeven.
Vraag:
Wordt met het intekenen van bomen rekening gehouden met wortels zodat niet
binnen korte tijd de trottoirs omhoog komen?
Antwoord:
In dit verband wordt rekening gehouden met de soort boom en de locatie waar deze
geplaatst wordt.
De heer G. Wals
Vraag:
Kan er rekening worden gehouden met de locatie van bomen en lichtmasten op het
marktplein? De markt dient zo compact mogelijk te zijn geplaatst zonder overlast van
bomen en lichtmasten.
Antwoord:
Hier wordt rekening mee gehouden.
Suggestie:
Eventueel op vrijdag van de overige parkeerplaatsen op het Marktplein een blauwe
zone maken. Om verkeeroverlast tegen te gaan eventueel éénrichtingsverkeer
realiseren in het straatje tussen voormalig warenhuis Wals en Univé en in het straatje
vanaf Marktplein naar Burg. Postweg.
Vraag:
Kan de laad-/losplaats voor de Hema naar de andere kant?
Antwoord:
Er wordt serieus gekeken naar de mogelijkheid om de laad- en losplaats naar de
overzijde te verplaatsen.
Belanghebbende
Vraag:
Waar komt de Hema in het plan?
Antwoord:
In het Schrijvershuis aan de kant van de markt.
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Vraag:
Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig en hoeveel komen er?
Antwoord:
Er zijn volgens de norm 322 parkeerplaatsen nodig, er kunnen 299 parkeerplaatsen
gerealiseerd worden.
De heer H. Lemm
Vraag:
Wat voor bankjes worden er neergezet. Wordt hierbij rekening gehouden met
overlast van jeugd?
Antwoord:
Ieder bankje kan een potentiele hangplek zijn. Bankjes komen daarom in de open
ruimte zodat ze vol in het gezicht staan en worden goed verlicht. Overigens geven
hangjongeren niet altijd overlast. Een en ander wordt goed in de gaten gehouden
door de politie.
Bewoner vraagt om camera’s te plaatsen in het winkelcentrum. Dit om overlast tegen
te gaan en om kosten voor politie e.d. terug te dringen.
Mevrouw H. van Dusseldorp
Vraag:
Is het misschien een idee om winkelwagens in kortere ketens te plaatsen aan
weerszijden van de ingang aan de zuidzijde van het winkelcentrum? Dit om het
uitwaaieren van winkelwagens tegen te gaan. Ook dienen de winkelwagens
regelmatig door het winkelpersoneel weggehaald te worden.
Antwoord:
Wordt meegenomen in overweging.
Vraag:
Hoeveel parkeerplaatsen zijn openbaar bij Zuideinde 9? En waarom zijn die niet op
dezelfde wijze ingetekend?
Antwoord:
Alle parkeerplaatsen worden openbaar toegankelijk. Er worden drie stuks
parkeerplaatsen meer aangelegd dan benodigd volgens de norm. Bovendien worden
er aan het begin van de Dr. M.L. Kingstraat ook nog twee extra parkeerplaatsen
gerealiseerd. Deze staan niet ingetekend in dezelfde kleur omdat het eerste gedeelte
van de Dr. M.L. Kingstraat wel opnieuw wordt ingericht maar niet in dezelfde
kleurstelling en met hetzelfde materiaal als het winkelcentrum.
Vraag:
Wat gaat er gebeuren met voormalig warenhuis Wals?
Antwoord:
Het is nog niet bekend wat hiermee gaat gebeuren. Gemeente houdt wel goed in de
gaten dat het geen gevaar gaat opleveren.
Aangegeven wordt dat er veel stankoverlast en overlast van ratten is vanuit het
voormalig warenhuis. Door gemeente wordt gekeken of hier iets aan gedaan kan
worden.
Vraag:
Kan van de locatie van het voormalig warenhuis een parkeerplaats gemaakt worden?
Antwoord:
Als gemeente dit pand moet kopen dan worden het wel heel dure parkeerplaatsen.
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Belanghebbende
Vraag:
Zijn de transporten naar het voormalig kistenmakerterrein op de Van Beekstraat
achter de rug als het kruispunt Van Beekstraat/Burg. Postweg/Dorpsstraat wordt
heringericht?
Antwoord:
De transporten zijn dan afgerond.
De heer Lijftogt
Opmerking:
De parkeerproblematiek wordt grotendeels veroorzaakt doordat mensen die met de
bus naar de stad gaan hun auto in het dorpscentrum neerzetten.
Suggestie om de hele week een blauwe zone in te stellen en eventueel de tijd dat
men mag parkeren te verlengen tot 2 ½ uur.
Belanghebbende
Opmerking:
Dan verleg je het probleem naar de bewoners in het omliggende deel. Die kunnen
dan ook niet parkeren.
Belanghebbende
Opmerking:
Het parkeertekort is normaal gesproken al groot. Dit wordt nog groter bij
sportevenementen. En waar moeten de bezoekers van De Nieuwe Post en het
Schrijvershuis straks parkeren?
Antwoord:
Volgens de normering hebben we inderdaad een tekort aan parkeerplaatsen. Als de
gelegenheid zich voordoet om parkeerplaatsen te creëren dan zullen we daar zeker
ons best voor doen.
Vraag:
Wordt de Keern uitgebreid?
Antwoord:
Er komt wel een ander gebouw maar het wordt niet groter.
Mevrouw M. Meersoek
Vraag:
Wat is het kostenplaatje van de hele herinrichting van de openbare ruimte
dorpscentrum?
Antwoord:
Dit is € 2,8 miljoen.
De bijeenkomst wordt om 22.40 uur afgesloten. De vragen zijn gedurende de avond
waar mogelijk beantwoord. Alle opmerkingen worden meegenomen bij de uitwerking
van het definitief ontwerp. Tevens kunnen vragen en opmerkingen t/m
19 september 2008 per e-mail worden gestuurd naar dorpscentrum@landsmeer.nl.
De presentatie en het bijbehorende concept-ontwerp worden op de gemeentelijke
website geplaatst.
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